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“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly
significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume when compared with the sham group.”

In 2012 heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om een klacht tegen Nederland in
te dienen. De klacht betrof het afwezig zijn van verpleging in het nieuwe ambulante behandeltijdperk van de GGZ.
uitspraak was niet-ontvankelijk. Voor verder correspondentie zie hier.

Het is niet mogelijk voor de koning om tussenkomst te verlenen als het de amublantisering van de GGZ in Nederland
betreft. Ik heb ook een brief van de minister kunnen krijgen na aandringen van de koningin waarin zij ontkent dat de
ambulante zorg problematisch is. De IGZ heeft wel erkent verantwoordelijk te zijn voor ambulante zorg, zowel voor
vrijwillig als onder de BOPZ behandelde patienten, zie quote.

(F)ACT, de methode die gebruikt word voor zorg aan mensen met Ernstige Psychiatrische Stoornissen, bied niet de
noodzakelijke verpleging:

• verpleging naar gelang de situatie - meer zorg naarmate de situatie erger is, is niet preventief (stepped care).

• geen 7 x 24 uurs verpleging - in het weekend en avonduren niet aanwezig (meeste suicides in het weekend).

• behandelovereenkomsten zijn niet volledig (verplichtingen niet vastgelegd).

• Een SPV-er 1 keer in de 3 maanden is veels te weinig, de symptomen die men opdoet door de mishandeling
worden niet tijdig gezien.

Contents 1
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2 Contents



CHAPTER 1

INSTRUMENTARIUM

Artikel 3:2

1. Zorg omvat de zorg van een zorgaanbieder jegens betrokkene die kan bestaan uit bejegening, verzorging, ver-
pleging, behandeling, begeleiding, bescherming, beveiliging, en verplichte zorg als bedoeld in het tweede lid.

2. Verplichte zorg bestaat uit het:

1. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische
handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die
stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

2. beperken van de bewegingsvrijheid;

3. insluiten;

4. uitoefenen van toezicht op betrokkene;

5. onderzoek aan kleding of lichaam;

6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

7. controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

8. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene
iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;i. beperken van het recht op het
ontvangen van bezoek;

9. opnemen in een accommodatie;

10. in een accommodatie uitvoeren van onderzoek ter uitvoering van een observatiemaatregel;

11. ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk
verblijf als bedoeld in artikel 7:3, derde lid, of artikel 7A:1, vierde lid.

3
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4 Chapter 1. INSTRUMENTARIUM



CHAPTER 2

LEVENSGEVAAR

Antipsychotica zijn antagonisten, medicijnen die receptoren in de hersenen blokkeren. Dit blokkeren is een benadeling
van de gezondheid, er treed een verminderde werking op van de neurotransmitter die geblokkeerd word. Dat de
arts deze medicijnen inzet voor hun schadelijke werking, maakt het toedienen ervan opzettelijke benadeling van de
gezondheid. Er is dus geen sprake van behandeling maar van mishandeling.

Als men naast de mishandeling ook nog eens de noodzakelijke verpleging achterwege laat, dan genereert men levens-
gevaar voor de patient:

• als een arts ontkent dat hij aan het mishandelen is (dood door overdosis).

• als een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet (dood door nalatigheid).

• eerst een afspraak maken voordat je een crisis kan melden, zodat ook in acute crisis er geen verpleging is (dood
door vergiftiging).

5
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CHAPTER 3

LOGGEN

De controle op de geleverde verpleging is zo slecht dat het aan een slachtoffer is om bij te houden hoe het met
toename/afname van symptomen gaat. Echter Het slachtoffer is helemaal niet in staat om symptomen bij te houden,
het is aan de mantelzorger om te constateren dat een slachtoffer in een toestand van vergiftiging verkeerd. Het is, zeker
als slachtoffer, zaak om bij te houden hoe het met symptomen is, vooral over een periode van tijd. Een patient kan
te maken krijgen met positieve en negatieve symptomen, symptomen van vergiftiging, onthoudingsverschijnselen en
ernstige bijwerkingen, zie hier.

Je kan het log command gebruiken om een symptoom of verschijnsel te registreren:

• log <txt>

• log <txt> +5

• log <txt> -2

Het find command om log terug te zoeken:

• find log

• find log=slaap

• find email From=om.nl From Subject Date start=2013-01-01 end=2013-02-01

Om over een periode te kunnen zoeken:

• today log

• week log

• week log=wiet

3.1 source

MEDS is opensource en de code waarmee de bot geschreven is is voor iedereen vrij te bewerken etc. MEDS is released
onder een MIT compatible license.

meds Die medicijnen zijn gif en het toedienen ervan is stafbaar !!.
meds.cfg default config objects containing default values for various services and plugins.
meds.clock timer, repeater and other clock based classes.
meds.cmnds commands scheduler.
meds.core objects stash, a central place to store objects.
meds.engine An engine is a epoll driven event handler.

Continued on next page
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Table 3.1 – continued from previous page
meds.errors possible exceptions thrown in the code.
meds.event object representing an event, uses a string as the default value and is able to be parsed for commands.
meds.kernel central piece of code that loads the plugins and starts services.
meds.launcher launches threads and provides code to wait for completion.
meds.log log module to set standard format of logging.
meds.object An Object adds ‘dotted access’ to dicts to allow for better readable code.
meds.rest rest interface.
meds.rss rss module.
meds.runner handle command events.
meds.scheduler the schaeduler.
meds.storage read files from disk.
meds.tasks launches threads and provides code to wait for completion.
meds.users Users object to manage bot users permissions.
meds.bots A Bot can connect to a network and communicate with that network.
meds.bots.cli plugin providing a class for a CLI bot.
meds.bots.input plugin providing a class for a CLI bot.
meds.bots.irc class to implement an Internet Relay Chat (IRC) bot.
meds.bots.result bot to use in tests.
meds.bots.test bot to use in tests.
meds.bots.xmpp module implementing an XMPP bot.
meds.plugs plugins with commands to exec.
meds.plugs.aliases add aliases to the kernel’s aliases table.
meds.plugs.cfg plugin to change config values.
meds.plugs.edit plugin to change config values.
meds.plugs.entry commands to enter data.
meds.plugs.mbox read email from an mbox directory or file.
meds.plugs.output commands that output data.
meds.plugs.query show objects entered in the last week.
meds.plugs.reboot reboot the bot.
meds.plugs.silent disable announce per bot.
meds.plugs.stats show statistics on suicide.
meds.plugs.status show runtime information of running threads.
meds.plugs.storage
meds.plugs.test plugin containing test commands and classes.
meds.plugs.timer timer command to schedule a text to be printed on a given time. stopwatch to measure elapsed time.
meds.plugs.users command to edit permissions of a user.
meds.plugs.wisdom wijsheid, wijs !
meds.run.irc code run at irc startup.
meds.run.rest start the REST server, providing access to stored objects through a httpd server.
meds.run.rss runtime code to intialize RSS.
meds.run.stats code to start the stats plugin, mentioning a suicide statistic.
meds.run.timer start the timer daemon, running all reminders.
meds.run.udp start the udp server, allowing for echoing through udp.
meds.run.xmpp XMPP bot startup script.
meds.utils.cli function concerning the command line options of the bot.
meds.utils.file file related functions.
meds.utils.getters functions that can be used on objects.
meds.utils.join string concat functions, join strings together.
meds.utils.json functions used to dump json.
meds.utils.misc misc. helper functions.

Continued on next page
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Table 3.1 – continued from previous page
meds.utils.name name related functions, strip object names to be easily representable.
meds.utils.resolve plugin containing resolver functions.
meds.utils.selector functions used in code to select what objects to use.
meds.utils.signature signature related functions.
meds.utils.tijd plugin with time related functions.
meds.utils.trace functions concering stack trace.
meds.utils.type module containing type related functions.
meds.utils.url functions that fetch data from url

3.1.1 meds

Die medicijnen zijn gif en het toedienen ervan is stafbaar !!.

3.1.2 meds.cfg

default config objects containing default values for various services and plugins.

Exceptions

EWORKDIR

class Config
Bases: meds.object.Object

load(name)

cli = <meds.cfg.Config>

input = <meds.cfg.Config>

irc = <meds.cfg.Config>

main = <meds.cfg.Config>

rest = <meds.cfg.Config>

rss = <meds.cfg.Config>

stats = <meds.cfg.Config>

udp = <meds.cfg.Config>

xmpp = <meds.cfg.Config>

3.1.3 meds.clock

timer, repeater and other clock based classes.

class Repeater(sleep, func, *args, **kwargs)
Bases: meds.clock.Timer

run(**kwargs)

3.1. source 9



MEDS, Release 1215

class Timer(date, func, *args, **kwargs)
Bases: meds.object.Object

exit()

run(**kwargs)

start()

3.1.4 meds.cmnds

commands scheduler.

class Cmnds
Bases: meds.object.OOL

3.1.5 meds.core

objects stash, a central place to store objects.

aliases = <meds.aliases.Aliases>

cfg = <meds.cfg.Config>

cfgs = <meds.cfg.Config>

cmnds = <meds.cmnds.Cmnds>

fleet = []

kernel = <meds.kernel.Kernel>

launcher = <meds.launcher.Launcher>

names = <meds.object.OOL>

objs = <meds.object.Object>

runner = <meds.runner.Runner>

storage = <meds.storage.Storage>

users = <meds.users.Users>

3.1.6 meds.engine

An engine is a epoll driven event handler.

Exceptions

EDISCONNECT
ERESUME

class Engine(*args, **kwargs)
Bases: meds.scheduler.Scheduler

_start()

10 Chapter 3. LOGGEN
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event()

events()

register_fd(f)

resume()

stop()

3.1.7 meds.errors

possible exceptions thrown in the code.

Exceptions

EARGUMENT
EATTRIBUTE
EBORDER
ECONNECT
EDISCONNECT
EDISPATCHER
EFILE
EFILENAME
EFUNC
EISMETHOD Attribute is a method.
EJSON
ELOAD
ENODATE
ENODIR
ENOFUNC
ENOJSON
ENOMETHOD
ENOTIME
ENOTIMPLEMENTED
ENOTSET

EOWNER
EPASSWORD
EREBOOT
EREGISTER
ERESERVED
ERESUME
ESET Attribute is already set.
ESIGNATURE
ETYPE
EWORKDIR
Error basic error raised in MEDS.

exception EARGUMENT
Bases: meds.errors.Error

exception EATTRIBUTE
Bases: meds.errors.Error

3.1. source 11
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exception EBORDER
Bases: meds.errors.Error

exception ECONNECT
Bases: meds.errors.Error

exception EDISCONNECT
Bases: meds.errors.Error

exception EDISPATCHER
Bases: meds.errors.Error

exception EFILE
Bases: meds.errors.Error

exception EFILENAME
Bases: meds.errors.Error

exception EFUNC
Bases: meds.errors.Error

exception EISMETHOD
Bases: meds.errors.Error

Attribute is a method.

exception EJSON
Bases: meds.errors.Error

exception ELOAD
Bases: meds.errors.Error

exception ENODATE
Bases: meds.errors.Error

exception ENODIR
Bases: meds.errors.Error

exception ENOFUNC
Bases: meds.errors.Error

exception ENOJSON
Bases: meds.errors.Error

exception ENOMETHOD
Bases: meds.errors.Error

exception ENOTIME
Bases: meds.errors.Error

exception ENOTIMPLEMENTED
Bases: meds.errors.Error

exception ENOTSET
Bases: meds.errors.Error

exception EOWNER
Bases: meds.errors.Error

exception EPASSWORD
Bases: meds.errors.Error

exception EREBOOT
Bases: meds.errors.Error
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exception EREGISTER
Bases: meds.errors.Error

exception ERESERVED
Bases: meds.errors.Error

exception ERESUME
Bases: meds.errors.Error

exception ESET
Bases: meds.errors.Error

Attribute is already set.

exception ESIGNATURE
Bases: meds.errors.Error

exception ETYPE
Bases: meds.errors.Error

exception EWORKDIR
Bases: meds.errors.Error

exception Error
Bases: BaseException

basic error raised in MEDS.

3.1.8 meds.event

object representing an event, uses a string as the default value and is able to be parsed for commands.

Exceptions

ENODATE
ENOTSET

class Event
Bases: meds.object.Object

announce(txt)
announce on all available channels on all available bots.

dispatch()
execute all functione registered in self._funcs list.

display(obj=None, keys=[], txt=’‘)
display the content of an object.

done()

join(*args, **kwargs)
join threads started while handling this event.

ok(txt=’‘)
reply with ‘ok’.

parse(txt=’‘)
parse provided text or available self.txt and determine cmnd, args, rest and other values. Adds a _parsed

3.1. source 13
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object to the event.

reply(txt)
give a reply to the origin of this event.

say(channel, txt)
say something on a channel, using the bots available in the fleet.

show()

wait()

class Parsed
Bases: meds.object.Object

3.1.9 meds.kernel

central piece of code that loads the plugins and starts services.

class Kernel(*args, **kwargs)
Bases: meds.engine.Engine

announce(txt)

boot()
start boot proces of the kernel. use provided config.

dispatch(event)

find(cmnd)
find command.

initialize(name)
initialze package.

list(want=’‘)
list all functions found in a module.

loading(modname, force=False)
load a module.

resume()
resume the kernel.

shutdown(*args, **kwargs)

walk(name, force=False)
return all modules in a package.

3.1.10 meds.launcher

launches threads and provides code to wait for completion.

class Launcher(*args, **kwargs)
Bases: meds.object.Object

kill(name)

killall()

launch(*args, **kwargs)

running(name=’‘)

14 Chapter 3. LOGGEN
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waiter(thrs, timeout=10.0)

cc = ‘!’

default = ‘’

3.1.11 meds.log

log module to set standard format of logging.

class Formatter(fmt=None, datefmt=None, style=’%’)
Bases: logging.Formatter

format(record)

class FormatterClean(fmt=None, datefmt=None, style=’%’)
Bases: logging.Formatter

format(record)

log(level, error)

loglevel(loglevel=’error’, colors=True)

ERASE_LINE = ‘\x1b[2K’

datefmt = ‘%H:%M:%S’

homedir = ‘/home/docs’

3.1.12 meds.object

An Object adds ‘dotted access’ to dicts to allow for better readable code. Object’s also allow for saving JSON to disk
to allow it to be restored at a later time.

Exceptions

EBORDER
EISMETHOD Attribute is a method.
ENOJSON
ENOTSET
ESET Attribute is already set.
ESIGNATURE

class OOL
Bases: meds.object.Object

find(txt=None)

register(key, val)

class Object
Bases: dict

Core Object of the MEDS bot, provides saving to JSON files, using timestamps in the filename so collections
of object in a period of time is possible.

constructing an Object:

3.1. source 15
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>>> obj = Object()
>>> print(obj)
{}

setting attributes on an Object:

>>> obj.key1 = "value1"
>>> obj["key2"] = "value2"

accessing attributes can also be ‘dotted’ or with a dict key:

>>> v1 = obj.key1
>>> v2 = obj["key2"]

saving is easy, the save() method will use the current time as timestamp:

>>> path = obj.save()

syncing to an already saved file is done with the sync() method:

>>> path = obj.sync()

the json() method can be used to get a JSON string of the object:

>>> s = obj.json()

nice() will give you a more readable presentation:

>>> s = obj.nice()

use the load() method to read a file into an Object:

>>> path = obj._path
>>> test = Object()
>>> obj = test.load(path)

clear()

consume(value)

grep(val)

isSet()

json(*args, **kwargs)

load(path=’‘, force=True)

merge(obj)

nice(*args, **kwargs)

prepare()

read(path)

ready()

register(key, val, force=False)

save(stime=’‘)

search(name)

sync(*args, **kwargs)
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wait(sec=None)

3.1.13 meds.rest

rest interface.

class REST(*args, **kwargs)
Bases: http.server.HTTPServer, meds.object.Object

error(request, addr)

exit()

request()

start()

allow_reuse_address = True

daemon_thread = True

class RESTHandler(request, client_address, server)
Bases: http.server.BaseHTTPRequestHandler

do_GET()

log(code)

setup()

write_header(type=’text/plain’)

3.1.14 meds.rss

rss module.

Exceptions

ENODATE

class RSS(*args, **kwargs)
Bases: meds.object.Object

display(obj)

fetch(obj)

fetcher()

start()

stop()

3.1.15 meds.runner

handle command events.

3.1. source 17
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class Runner(*args, **kwargs)
Bases: meds.scheduler.Scheduler

dispatch(event)

3.1.16 meds.scheduler

the schaeduler.

Exceptions

EDISCONNECT

class Scheduler(*args, **kwargs)
Bases: meds.launcher.Launcher

call_cb(event)

direct(name, package=None)

dispatch(event)

handle_event(event)

load(modname, force=True)

modules(packagename=’‘, want=’‘)

prompt()

put(event)

register(key, value)

reload(name, force=False, event=None)

scheduling(timeout=None)

start()

stop()

3.1.17 meds.storage

read files from disk.

Exceptions

ENODIR

class Storage
Bases: meds.object.Object

all(*args, **kwargs)
sort all files in the workdir, sort based on timestamp in the filename.

18 Chapter 3. LOGGEN
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find(prefix, *args)
find all objects stored with a prefix subdirectory.

first(*args, **kwargs)
return first object matching provided prefix.

last(*args, **kwargs)
return last record with a matching prefix.

prefixed(*args, **kwargs)
return all filename in a workdir subdirectory, the ‘prefix’.

scan(path, *args, **kwargs)
scan all files in the cfg.main.workdir directory.

selected(event)
select objects based on a parsed event.

since(start, *args, **kwargs)
return all object since a given time.

3.1.18 meds.tasks

launches threads and provides code to wait for completion.

class Task(*args, **kwargs)
Bases: threading.Thread

clear()

isSet()

put(func, *args)

ready()

run()

stop()

wait(sec=180.0)

3.1.19 meds.users

Users object to manage bot users permissions.

class User(origin, permissions=[’USER’])
Bases: meds.object.Object

User class to represent a bot user.

construct a user with an origin and a list of permissions

>>> from meds.users import User
>>> user = User("root@shell", ["REBOOT", "START"])
>>> print(user)
{

"permissions": [
"REBOOT",
"START"

],
"prefix": "user",
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"user": "root@shell"
}
>>> path = user.sync()

class Users
Bases: meds.storage.Storage

Users class to query whether a user has a permission.

the core module contains an preconstructed users object:

>>> from meds.core import users
>>> users.allowed("root@shell", "REBOOT")
True

add(origin, permissions=[])
add a user to the store.

allowed(origin, perm)
check whether a user has a permission.

fetch(origin)
return user data.

set(origin, permission)
set a permission of a user.

3.1.20 meds.bots

A Bot can connect to a network and communicate with that network. Methods are available to join channels and
announce text to those channels.

class Bot(*args, **kwargs)
Bases: meds.engine.Engine

announce(txt)

cmnd(txt)

connect()

dispatch(event)

join(channel)

joinall()

out(txt)

prompt()

run_forever()

say(channel, txt)

show(event)

start()
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3.1.21 meds.bots.cli

plugin providing a class for a CLI bot.

class CLI(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.Bot

event()

out(txt)

register_fd(f)

3.1.22 meds.bots.input

plugin providing a class for a CLI bot.

class Input(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.cli.CLI

dispatch(event)

event()

3.1.23 meds.bots.irc

class to implement an Internet Relay Chat (IRC) bot.

Exceptions

EDISCONNECT

class IRC(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.Bot

_bind()

_config()

_connect()

action(channel, txt)

announce(txt)

close()

connect()

connected(event)

ctcp(nick, txt)

ctcped(event)

ctcpreply(channel, txt)

dccconnect(event)

dcced(event, s)
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dccloop(event, s)

delop(channel, nick)

dispatch(event)

donick(name)

doop(channel, nick)

errored(event)

event()

getchannelmode(channel)

h001(event)

h002(event)

h003(event)

h004(event)

h005(event)

h366(event)

h433(event)

h513(event)

invited(event)

join(channel, password=’‘)

joinall()

joined(event)

logon(*args)

names(channel)

notice(channel, txt)

noticed(event)

out(txt)

output(channel, line)

parsing(txt)

part(channel)

ping(txt)

pinged(event)

pong(txt)

ponged(event)

privmsg(channel, txt)

privmsged(event)

prompt()

push()
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quit(reason=’https://pikacode.com/bart/meds’)

quited(event)

register_fd(fd)

resume()

say(channel, txt)

settopic(channel, txt)

some()

start()

stop(close=True)

voice(channel, nick)

who(channel)

whois(nick)

cc = ‘!’

default = ‘’

3.1.24 meds.bots.result

bot to use in tests.

class Result(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.Bot

Bot to use in testing.

out(txt)
raw output function, uses print().

say(channel, txt)
output to channel.

cc = ‘’

3.1.25 meds.bots.test

bot to use in tests.

class Test(methodName=’runTest’)
Bases: unittest.case.TestCase

custom class for unittests.

class TestBot(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.Bot

Bot to use in testing.

cc = ‘’
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3.1.26 meds.bots.xmpp

module implementing an XMPP bot.

class XMPP(*args, **kwargs)
Bases: meds.bots.Bot

_connect(pw)

_core()

_makeclient(jid, password)

announce(txt)

connected(data)

disconnected(data)

event()

exception(data)

failedauth(data)

failure(data)

invalid_cert(data)

iqed(data)

messaged(data)

out(txt)

pinged(event)

presenced(data)

register(key, value)

resume()

say(jid, txt)

session_start(data)

start(pw)

stop()

3.1.27 meds.plugs

plugins with commands to exec.

3.1.28 meds.plugs.aliases

add aliases to the kernel’s aliases table.

>>> e = bot.cmnd("alias l cmnds")
ok l

alias(event)
key, value aliases.
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3.1.29 meds.plugs.cfg

plugin to change config values.

cfg(event)

3.1.30 meds.plugs.edit

plugin to change config values.

edit(event)

3.1.31 meds.plugs.entry

commands to enter data.

log(event)

rss(event)

shop(event)

todo(event)

tomorrow(event)
show todo items for tomorrow.

3.1.32 meds.plugs.mbox

read email from an mbox directory or file.

mbox(event)

3.1.33 meds.plugs.output

commands that output data.

announce(event)
announce text on all channels in fleet.

bot(event)
dump bot json.

cmnds(event)
show list of commands.

core(event)
show core objects.

fleet(event)
show list of running bots.

kernel(event)
show kernel dump.
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3.1.34 meds.plugs.query

show objects entered in the last week.

today(event)
show objects logged for today.

week(event)
show last week’s logged objects.

yesterday(event)
show objects added yesterday.

3.1.35 meds.plugs.reboot

reboot the bot.

real_reboot(bla)
actual reboot.

reboot(event)
reboot the bot, allowing statefull reboot (keeping connections alive).

3.1.36 meds.plugs.silent

disable announce per bot.

loud(event)
disable silent mode of a bot.

silent(event)
put a bot into silent mode.

3.1.37 meds.plugs.stats

show statistics on suicide.

nr(name)

seconds(nr, period=’jaar’)

stats(event, **kwargs)

alarm = <meds.object.Object>

cijfers = <meds.object.Object>

dbc = <meds.object.Object>

demografie = <meds.object.Object>

drugs = <meds.object.Object>

gemeenten = [’Amsterdam’, ‘Aa en Hunze’, ‘Aalburg’, ‘Aalsmeer’, ‘Aalten’, ‘Achtkarspelen’, ‘Alblasserdam’, ‘Albrandswaard’, ‘Alkmaar’, ‘Almelo’, ‘Almere’, ‘Alphen aan den Rijn’, ‘Alphen-Chaam’, ‘Ameland’, ‘Amersfoort’, ‘Amstelveen’, ‘Amsterdam’, ‘Apeldoorn’, ‘Appingedam’, ‘Arnhem’, ‘Assen’, ‘Asten’, ‘Baarle-Nassau’, ‘Baarn’, ‘Barendrecht’, ‘Barneveld’, ‘Bedum’, ‘Beek’, ‘Beemster’, ‘Beesel’, ‘Bellingwedde’, ‘Bergeijk’, ‘Bergen (Limburg)’, ‘Bergen (Noord-Holland)’, ‘Bergen op Zoom’, ‘Berkelland’, ‘Bernheze’, ‘Best’, ‘Beuningen’, ‘Beverwijk’, ‘Binnenmaas’, ‘Bladel’, ‘Blaricum’, ‘Bloemendaal’, ‘Bodegraven-Reeuwijk’, ‘Boekel’, ‘Bonaire’, ‘Borger-Odoorn’, ‘Borne’, ‘Borsele’, ‘Boxmeer’, ‘Boxtel’, ‘Breda’, ‘Brielle’, ‘Bronckhorst’, ‘Brummen’, ‘Brunssum’, ‘Bunnik’, ‘Bunschoten’, ‘Buren’, ‘Bussum’, ‘Capelle aan den IJssel’, ‘Castricum’, ‘Coevorden’, ‘Cranendonck’, ‘Cromstrijen’, ‘Cuijk’, ‘Culemborg’, ‘Dalfsen’, ‘Dantumadeel’, ‘De Bilt’, ‘De Friese Meren’, ‘De Marne’, ‘De Ronde Venen’, ‘De Wolden’, ‘Delft’, ‘Delfzijl’, ‘Den Haag s-Gravenhage’, ‘Den Helder’, ‘Deurne’, ‘Deventer’, ‘Diemen’, ‘Dinkelland’, ‘Doesburg’, ‘Doetinchem’, ‘Dongen’, ‘Dongeradeel’, ‘Dordrecht’, ‘Drechterland’, ‘Drimmelen’, ‘Dronten’, ‘Druten’, ‘Duiven’, ‘Echt-Susteren’, ‘Edam-Volendam’, ‘Ede’, ‘Eemnes’, ‘Eemsmond’, ‘Eersel’, ‘Eijsden-Margraten’, ‘Eindhoven’, ‘Elburg’, ‘Emmen’, ‘Enkhuizen’, ‘Enschede’, ‘Epe’, ‘Ermelo’, ‘Etten-Leur’, ‘Ferwerderadeel’, ‘Geertruidenberg’, ‘Geldermalsen’, ‘Geldrop-Mierlo’, ‘Gemert-Bakel’, ‘Gennep’, ‘Giessenlanden’, ‘Gilze en Rijen’, ‘Goeree-Overflakkee’, ‘Goes’, ‘Goirle’, ‘Gorinchem (Gorcum of Gorkum)’, ‘Gouda’, ‘Grave’, ‘Groesbeek’, ‘Groningen’, ‘Grootegast’, ‘Gulpen-Wittem’, ‘Haaksbergen’, ‘Haaren’, ‘Haarlem’, ‘Haarlemmermeer’, ‘Halderberge’, ‘Hardenberg’, ‘Harderwijk’, ‘Hardinxveld-Giessendam’, ‘Haren’, ‘Harlingen’, ‘Hattem’, ‘Heemskerk’, ‘Heemstede’, ‘Heerde’, ‘Heerenveen’, ‘Heerhugowaard’, ‘Heerlen’, ‘Heeze-Leende’, ‘Heiloo’, ‘Hellendoorn’, ‘Hellevoetsluis’, ‘Helmond’, ‘Hendrik-Ido-Ambacht’, ‘Hengelo (Overijssel)’, ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch)’, ‘Het Bildt’, ‘Heumen’, ‘Heusden’, ‘Hillegom’, ‘Hilvarenbeek’, ‘Hilversum’, ‘Hof van Twente’, ‘Hollands Kroon’, ‘Hoogeveen’, ‘Hoogezand-Sappemeer’, ‘Hoorn’, ‘Horst aan de Maas’, ‘Houten’, ‘Huizen’, ‘Hulst’, ‘IJsselstein’, ‘Kaag en Braassem’, ‘Kampen’, ‘Kapelle’, ‘Katwijk’, ‘Kerkrade’, ‘Koggenland’, ‘Kollumerland en Nieuwkruisland’, ‘Korendijk’, ‘Krimpen aan den IJssel’, ‘Krimpenerwaard’, ‘Laarbeek’, ‘Landerd’, ‘Landgraaf’, ‘Landsmeer’, ‘Langedijk’, ‘Lansingerland’, ‘Laren’, ‘Leek’, ‘Leerdam’, ‘Leeuwarden’, ‘Leeuwarderadeel’, ‘Leiden’, ‘Leiderdorp’, ‘Leidschendam-Voorburg’, ‘Lelystad’, ‘Leudal’, ‘Leusden’, ‘Lingewaal’, ‘Lingewaard’, ‘Lisse’, ‘Littenseradeel’, ‘Lochem’, ‘Loon op Zand’, ‘Lopik’, ‘Loppersum’, ‘Losser’, ‘Maasdriel’, ‘Maasgouw’, ‘Maassluis’, ‘Maastricht’, ‘Marum’, ‘Medemblik’, ‘Meerssen’, ‘Menaldumadeel’, ‘Menterwolde’, ‘Meppel’, ‘Middelburg’, ‘Midden-Delfland’, ‘Midden-Drenthe’, ‘Mill en Sint Hubert’, ‘Moerdijk’, ‘Molenwaard’, ‘Montferland’, ‘Montfoort’, ‘Mook en Middelaar’, ‘Muiden’, ‘Naarden’, ‘Neder-Betuwe’, ‘Nederweert’, ‘Neerijnen’, ‘Nieuwegein’, ‘Nieuwkoop’, ‘Nijkerk’, ‘Nijmegen’, ‘Nissewaard’, ‘Noord-Beveland’, ‘Noordenveld’, ‘Noordoostpolder’, ‘Noordwijk’, ‘Noordwijkerhout’, ‘Nuenen, Gerwen en Nedercoreten’, ‘Nunspeet’, ‘Nuth’, ‘Oegstgeest’, ‘Oirschot’, ‘Oisterwijk’, ‘Oldambt’, ‘Oldebroek’, ‘Oldenzaal’, ‘Olst-Wijhe’, ‘Ommen’, ‘Onderbanken’, ‘Oost Gelre’, ‘Oosterhout’, ‘Ooststellingwerf’, ‘Oostzaan’, ‘Opmeer’, ‘Opsterland’, ‘Oss’, ‘Oud-Beijerland’, ‘Oude IJsselstreek’, ‘Ouder-Amstel’, ‘Oudewater’, ‘Overbetuwe’, ‘Papendrecht’, ‘Peel en Maas’, ‘Pekela’, ‘Pijnacker-Nootdorp’, ‘Purmerend’, ‘Putten’, ‘Raalte’, ‘Reimerswaal’, ‘Renkum’, ‘Renswoude’, ‘Reusel-De Mierden’, ‘Rheden’, ‘Rhenen’, ‘Ridderkerk’, ‘Rijnwaarden’, ‘Rijssen-Holten’, ‘Rijswijk’, ‘Roerdalen’, ‘Roermond’, ‘Roosendaal’, ‘Rotterdam’, ‘Rozendaal’, ‘Rucphen’, ‘Saba’, ‘Schagen’, ‘Scherpenzeel’, ‘Schiedam’, ‘Schiermonnikoog’, ‘Schijndel’, ‘Schinnen’, ‘Schouwen-Duiveland’, ‘Simpelveld’, ‘Sint Anthonis’, ‘Sint Eustatius’, ‘Sint-Michielsgestel’, ‘Sint-Oedenrode’, ‘Sittard-Geleen’, ‘Sliedrecht’, ‘Slochteren’, ‘Sluis’, ‘Smallingerland’, ‘Soest’, ‘Someren’, ‘Son en Breugel’, ‘Stadskanaal’, ‘Staphorst’, ‘Stede Broec’, ‘Steenbergen’, ‘Steenwijkerland’, ‘Stein’, ‘Stichtse Vecht’, ‘Strijen’, ‘Ten Boer’, ‘Terneuzen’, ‘Terschelling’, ‘Texel’, ‘Teylingen’, ‘Tholen’, ‘Tiel’, ‘Tietjerksteradeel’, ‘Tilburg’, ‘Tubbergen’, ‘Twenterand’, ‘Tynaarlo’, ‘Uden’, ‘Uitgeest’, ‘Uithoorn’, ‘Urk’, ‘Utrecht’, ‘Utrechtse Heuvelrug’, ‘Vaals’, ‘Valkenburg aan de Geul’, ‘Valkenswaard’, ‘Veendam’, ‘Veenendaal’, ‘Veere’, ‘Veghel’, ‘Veldhoven’, ‘Velsen’, ‘Venlo’, ‘Venray’, ‘Vianen’, ‘Vlaardingen’, ‘Vlagtwedde’, ‘Vlieland’, ‘Vlissingen’, ‘Voerendaal’, ‘Voorschoten’, ‘Voorst’, ‘Vught’, ‘Waalre’, ‘Waalwijk’, ‘Waddinxveen’, ‘Wageningen’, ‘Wassenaar’, ‘Waterland’, ‘Weert’, ‘Weesp’, ‘Werkendam’, ‘West Maas en Waal’, ‘Westerveld’, ‘Westervoort’, ‘Westland’, ‘Weststellingwerf’, ‘Westvoorne’, ‘Wierden’, ‘Wijchen’, ‘Wijdemeren’, ‘Wijk bij Duurstede’, ‘Winsum’, ‘Winterswijk’, ‘Woensdrecht’, ‘Woerden’, ‘Wormerland’, ‘Woudenberg’, ‘Woudrichem’, ‘Zaanstad’, ‘Zaltbommel’, ‘Zandvoort’, ‘Zederik’, ‘Zeevang’, ‘Zeewolde’, ‘Zeist’, ‘Zevenaar’, ‘Zoetermeer’, ‘Zoeterwoude’, ‘Zuidhorn’, ‘Zuidplas’, ‘Zundert’, ‘Zutphen’, ‘Zwartewaterland’, ‘Zwijndrecht’, ‘Zwolle’]

halfwaarde = <meds.object.Object>

medicijnen = <meds.object.Object>

nrsec = <meds.object.Object>
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omschrijving = <meds.object.Object>

oordeel = <meds.object.Object>

perdag = <meds.object.Object>

periode = <meds.object.Object>

recepten = <meds.object.Object>

rechter = <meds.object.Object>

soort = <meds.object.Object>

suicide = <meds.object.Object>

suicidejaar = <meds.object.Object>

tags = <meds.object.Object>

times = <meds.object.Object>

urls = <meds.object.Object>

wanted = <meds.object.Object>

ziekenhuis = <meds.object.Object>

3.1.38 meds.plugs.status

show runtime information of running threads.

pid(event)

ps(event)

uptime(event)

version(event)

whoami(event)

3.1.39 meds.plugs.storage

Exceptions

ESIGNATURE

deleted(event)
show deleted records.

dump(event)
dump objects matching the given criteria.

find(event)
present a list of objects based on prompt input.

first(event)
show the first record matching the given criteria.

last(event)
show last object matching the criteria.
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restore(event)
set deleted=False in selected records.

rm(event)
set deleted flag on objects.

3.1.40 meds.plugs.test

plugin containing test commands and classes.

Exceptions

EBORDER
ENODATE

cmndrun(event)

deadline(event)

e(event)

exception(event)

flood(event)

forced(event)

functest(event)

html(event)

randomarg()

randomname()

runkernel(event)

test(event)

testcfg(event)

testcmnds(event)

unicode(event)

workdir(event)

wrongxml(event)

3.1.41 meds.plugs.timer

timer command to schedule a text to be printed on a given time. stopwatch to measure elapsed time.

Exceptions

ENODATE
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begin(event)
begin stopwatch.

end(event)
stop stopwatch.

timer(event)
echo txt on a given time.

3.1.42 meds.plugs.users

command to edit permissions of a user.

meet(event)
create an user record.

permission(event)
add/change permissions of an user.

user(event)
show user data.

w(event)
show user data.

3.1.43 meds.plugs.wisdom

wijsheid, wijs !

wisdom(event)

3.1.44 meds.run.irc

code run at irc startup.

init(event)
start irc bot.

shutdown(event)

3.1.45 meds.run.rest

start the REST server, providing access to stored objects through a httpd server.

init(event)

shutdown(event)

3.1.46 meds.run.rss

runtime code to intialize RSS.

fetcher(event)

init(event)

shutdown(event)
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3.1.47 meds.run.stats

code to start the stats plugin, mentioning a suicide statistic.

init(event)

shutdown(event)

3.1.48 meds.run.timer

start the timer daemon, running all reminders.

init(event)

shutdown(event)

3.1.49 meds.run.udp

start the udp server, allowing for echoing through udp.

init(event)

shutdown(event)

3.1.50 meds.run.xmpp

XMPP bot startup script.

init(event)

shutdown(event)

3.1.51 meds.utils.cli

function concerning the command line options of the bot.

class Completer(options)
Bases: rlcompleter.Completer

complete(text, state)

close_history()

enable_history()

getline(prompt=’> ‘)

hello(descr, **kwargs)

list_eggs(filter=’meds’)

make_opts(options)

parse_cli(name=’MEDS’, version=1215, eggs=False, workdir=’‘)

reboot()

set_completer(optionlist)

show_eggs(filter=’meds’)
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shutdown()

stop(name=’‘)

termreset(fd, old)

termsetup(fd)

3.1.52 meds.utils.file

file related functions.

cdir(path)

check_permissions(ddir, dirmask=448, filemask=384)

high(target, file_name)

highest(target, filename)

touch(fname)

3.1.53 meds.utils.getters

functions that can be used on objects.

Exceptions

ENODATE

dated(obj)

days(obj)

fnn(obj)

look(obj, name)

match(obj, txt)

matching(obj, keys)

path(obj)

root(obj)

slice(obj, keys=[])

timed(obj)

urled(obj)

3.1.54 meds.utils.join

string concat functions, join strings together.

use j to use os.path.join
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>>> from meds.utils.join import j, mj, cj, sj, dj

>>> l = ["a","b", "c"]
>>> j(*l)
'a/b/c'

use mj to join with a dot

>>> mj(*l)
'a.b.c'

use cj to join with a comma

>>> cj(*l)
'a,b,c'

sj is to join with a space

>>> sj(*l)
'a b c'

dj works to join with a underscore

>>> dj(*l)
'a_b_c'

cj(*args)

dj(*args)

j(*args)

mj(*args)

sj(*args)

3.1.55 meds.utils.json

functions used to dump json.

dumps(obj, *args, **kwargs)

smooth(a)

3.1.56 meds.utils.misc

misc. helper functions.

copyright()

exclude(name)

feed(text)

fields(main)

fnn(obj)

get_source(mod, package=’.’)

include(name)
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locked(func, *args, **kwargs)

matching(keys, value)

run_sed(filename, sedstring)

split_txt(what, l=450)

stripped(input)

3.1.57 meds.utils.name

name related functions, strip object names to be easily representable.

mname(obj)

naam(obj)

name(obj)

sname(obj)

tname(obj)

3.1.58 meds.utils.resolve

plugin containing resolver functions.

bind(server)

resolve_host(ip=None, timeout=1.0)

resolve_ip(hostname=None, timeout=1.0)

3.1.59 meds.utils.selector

functions used in code to select what objects to use.

Exceptions

ENOTSET

ignore(obj, ignore)

notwanted(obj, notwant)

selector(obj, keys)

wanted(obj, want)

3.1.60 meds.utils.signature

signature related functions.

make_signature(obj)

signature(obj)
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verify_signature(obj, signature)

3.1.61 meds.utils.tijd

plugin with time related functions.

Exceptions

ENODATE

day()

elapsed(seconds, short=True)

extract_time(daystr)

file_time(timestamp)

fn_time(daystr)

get_day(daystr)

get_hour(daystr)

get_time(txt)

hms()

now()

parse_time(txt)

rtime()

to_date(*args, **kwargs)

to_day(daystr)

to_time(daystr)
example time 2016-08-29 16:34:23.837288

today()

year()

3.1.62 meds.utils.trace

functions concering stack trace.

get_exception(txt=’‘)

get_frame(search=’code’)

get_strace(depth=1)
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3.1.63 meds.utils.type

module containing type related functions.

iscmnd(obj)

isfunc(obj)

isobj(obj)

3.1.64 meds.utils.url

functions that fetch data from url

extract_div(search, data)

get_encoding(data)

get_feed(url)

get_url(*args, **kwargs)

get_url2(url, myheaders={}, postdata={}, keyfile=None, certfile=’‘, port=80)

need_redirect(resp)

parse_url(*args, **kwargs)
Attribute Index Value Value if not present scheme 0 URL scheme specifier empty string netloc 1 Network
location part empty string path 2 Hierarchical path empty string query 3 Query component empty string fragment
4 Fragment identifier empty string

strip_html(text)

unescape(text)

useragent()

3.2 BRIEVEN

Geachte heer Thate,

Allereerst mijn verontschuldiging voor het gegeven dat ik niet eerder in de gelegenheid ben geweest, u van bericht-
geving te voorzien. Ik heb uw casus besproken in een overleg met teamgenoten en geen van mijn collega’s had een
afwijkend standpunt in vergelijking met dat van mij.

Het enige dat ik nog voor u zou kunne doen is trachten te bewerkstelligen dat u -in ieder geval- in de gelegenheid
wordt gesteld om aangifte te doen ook al ben ik er van overtuigd dat die waarschijnlijk niet tot verdere vervolging zal
leiden. Indien u dat alsnog wenst zal ik u in dit kader het nodige ondernemen. Een klein lichtpuntje in het geheel is
de uitspraak van de rechtbank Utrecht d.d. 10 december jl. waarbij de gemeente Stichtse Vecht is veroordeeld wegens
“dood door schuld” in het kader van het nalaten, maatregelen te nemen in een verkeersonveilige situatie (de uitspraak
is terug te vinden op rechtspraak .nl. LJN: BY5595).

Let wel, de uitspraak is gerelateerd aan een “nalaten” en dat is eerder aannemelijk te maken dan “opzet”. Ook blijkt
dat in de uitspraak andere oorzaken van het ongeval uitgesloten worden geacht. Als mocht blijken dat het onthouden
van zorg, gebaseerd is op bezuinigingsmaatregelen, althans dat deze oorzaak niet uitgesloten is, valt het fundament
onder uw zaak weg.

Nogmaals, vanuit de juridische invalshoek blijft ik de mening toegedaan dat u zaak kansloos te nomen is en adviseer
ik u zich bij de situatie neer te leggen.
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Verneem graag uw commentaar.

Met vriendelijke groet,

R.J.G.Peters

Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com] Verzonden: donderdag 8 november 2012 20:28 Aan: Peters, R. Onderw-
erp: Re: verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Ik heb verzoek gedaan aan het Europeese Hof om deze zaak te behandelen. Ik laat verder handelen aan hun over. Het
betreft hier het recht op leven van de GGZ patient, alsmede marteling van deze patient door hem de noodzakelijke
hulp in het weekend te onthouden.

Wat betreft mijn persoonlijke zaak zou ik u nogmaals willen verzoeken mij de documentatie de overhandigen waarop
u uw handelen baseerd. Ik moet namelijk aantonen dat de rechtskanalen niet “effectief” zijn.

Ik kan u ook mededelen dat onze communicatie tot nu toe, ook naar het hof gestuurd is om de ineffectiviteit, hoe u de
rechtsgang van de casus mij ontmoedigt, duidelijk te maken. De communicatie met de Hoge Raad en de reactie van
de President van de Rechtbank van Alkmaar zijn hierbij ook toegevoegd.

Bij een toewijzing van een advocaat verwacht ik een advocaat die partijdig is, namelijk die van mijn belangen. Mij
mijn rechtsgang onthouden, ontraden, ontmoedigen, etc. is niet de hulp die ik zoek.

Ik verzoek u ook een collega te zoeken die WEL mij kan HELPEN in plaats van argumenten opwerpen waarom ik
geen zaak heb. Ik heb hulp nodig met het beargumenteren waarom er WEL een zaak is.

Persoonlijk vind ik het belachelijk dat iemand die “hulp” komt geven, als op de stoel van de rechter gaat zitten en nog
voordat mijn zaak al gehoord is, hier een jurisch oordeel overgeeft, volgend met de mededeling dat men verder niets
kan doen.

Vandaar dus het verzoek aan u om mij de documentatie te overhandigen waarop u uw handelen baseerd. Vandaar dus
ook het verzoek om iemand die WEL aan mijn kant staat.

2. Thate

2012/11/8 Peters, R. <r.peters@sur.nl<mailto:r.peters@sur.nl>> Mijn advies: Stop hiermee want het heeft geen zin.
Ook de reactie van griffier van Hoge Raad houdt in dat u een politiek platform dient te zoeken.

Nogmaals over de zaak nagedacht hebbende kom ik nog een complicatie tegen. U wilt aangifte doen tegen GGZ. Dat
is een rechtspersoon. Wil een rechtspersoon strafbaar zijn dan dient er sprake te zijn van het kunnen toerekenen van de
(individuele) strafbare gedraging aan de rechtspersoon. Ook is van belang dat er sprake is van “feitelijk leiding geven”
aan diegene die de strafbare gedraging hebben uitgevoerd.

Groet,

R.Peters

Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>] Verzonden: donderdag 8 novem-
ber 2012 18:01 Aan: Info Hoge Raad; Info (Rechtbank Alkmaar); Commissie VWS; communi-
catie@nos.nl<mailto:communicatie@nos.nl>; voorzitter@tweedekamer.nl<mailto:voorzitter@tweedekamer.nl>;
post@heerhugowaard.nl<mailto:post@heerhugowaard.nl>; Peters, R.; postbus@eerstekamer.nl<mailto:postbus@eerstekamer.nl>;
Franken, H. (Hans); AP-Alkmaar@om.nl<mailto:AP-Alkmaar@om.nl>

Onderwerp: Re: verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Le Greffe Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 STRASBOURG
CEDEX.

8 november 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenmerk: 20121108-1
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In and about the year 2000, the government of the Netherlands, through the industry of the GGZ, the mental healthcare
business, introduced an adapted method of treating people with a serious mental illness, that would be cheaper than
the version it was derived from.

The original treatement recognized that for people with such a sickness there is a prerequirement for healing that is
called the continuity of care. People who have to deal with “things that are not there”, can get it so difficult dealing
with that, that they need to have access to someone who can help them with those situations 24 hours a day. This is
a necessity. Without this garantuee there is no chance of recovery from the illness for the patient. Because without
this support the situation can get unbearble and people deprive themselves from their lives to escape the hell they are
living in.

When schizophrenic people hallucinate they are actually dreaming when being conscious (awake, there in reality) as
well. Because one is awake and dreaming at the same time, for us, what we dream is real.

By introduction of the new system in the Netherlands, this 24/7 support is taken away from the patient and replace by
a front-end back-end system, where the front-end decides whether the situation of the patient is severe enough to take
action. A diagnose of this front-end that further help is not - immediately - necessary, is a death cause for patients
with serious mental illnesses. The refusal to even acknowledge that the patient is in dire need, to tell him to wait until
monday to get some real help, put this patient in a situation where he has to deal with himself not wanting to be here
any more for more than 45 hours.

The terror, horror, fear, panic, dispair of people that can no longer hold it in this life during this period is enormous.
Not only because of the sickness, but mostely due to the knowledge that there will be no help.

It is left alone, we don’t care if you die, have a nice weekend !!

This new method (FACT - Functional Assertive Community Treatement) is never tested. The effects of the new
elements that were introduced with this method of treatement, were never tested. People in the psychiatric field knew
this, the directive for the treatement of schizophrenic people here in the Netherlands says that this treatement should
be tested before deployment of it on a wider scale can happen.

The industry has not listened to this advice. Right now there are 150 teams in the Netherlands that are taking away
support for sick people in the weekend. Plans are to grown this number to 500 in the coming years.

This treatement is sold to the government on the promise to reduce the need for hospitalisation of patients here in the
Netherlands. After 10 years of using this treatement with out any testing, the first research shows that the treatement
does NOT lead to less need for hospitalisation. What is to be expected when the patient is without help the whole
weekend. Most suicides happen in the weekend.

The method where it is based on (ACT) is preventive for further hospitalisation and can indeed allow patients like
me and some other 250 thousand patients here in the Netherlands learn how to deal with this “dreaming on the day”,
dealing with hallucinations and who can, with the right support and backup for difficult situations in life, regain a
part of their original strength back. I was when I came in this program at 50% of my original skill set. Able to talk,
communicate, have connections in this world. The workings of this method is proven by science, numerous tests have
been done that show the effectiveness on it. Because the people who developed it truly looked at what the patients
needs. And then try to provide those basic requirements for life.

This proven, working method of treatement is withheld from me and my people. Right now I am truly alone, none left
to help me any more. People always wish me good luck with the struggle I am having to get attention to this problem.
In the hell we are living in there is only bad luck. This sickness is like being mentally in a wheelchair, not able to
move for ourselves. We are socially handicapped. Nobody wants us, nobody needs us, nobody gives a shit whether
we are in this world or not.

I can understand some of this. This hallucination things scares people. It scares me as well !! I don’t blame normal
people for not knowing how to deal with people like me. It is just too difficult for them to understand, and what one
does not understand scares.

But the people who get paid to help me to have - some - of a life, they are just not there when I need them.
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The GGZ industry made the cost for this treatement lower from 10 thousand euro a year to 7 thousand. Cheaper for
the country and the patient will be socially integrated with it as well !! The magic “we do more with less” thinking.

They withhold me from the proper care I need. My social wheelchair with which I can socially participate instead
alone here at home. Being alone is never good for anybody. Being alone with your - real - imagination is deadly for
those who can not hold longer. Being without any living connection in this earth is ...

I want to bring this matter to the European Court for the Human Rights. I want my government to ackowledge the
thing i am speaking of here. I also want my country to take - proper - measures to give my people (and me) the care
that is needed to take part in life as any other of you do. Especially in the weekend.

We can live, we can have a place in society. But we can only do that if the people that need to help us are there when
they are needed. Right to live - My country withholds me from the care I need to live.

Torture - My country lets people with a killer in their head, deal with that, alone at home, for more than 40 hours,
before they can get somebody to listen to their problems.

Denial of proper court of law - My country has prevented me from bringing this to the Judge.

Unforgivable - My country does not want to learn from things that go worng. They prefer to ignore them.

2012/10/22 Info Hoge Raad <info@hogeraad.nl<mailto:info@hogeraad.nl>> Geachte heer Thate,

Op 20 september 2012 ontvingen wij per mail uw bericht. Helaas kan de Hoge Raad niets voor u doen. De Hoge Raad
kan geen advocaten aan- of toewijzen. De advocatuur in Nederland is een zelfstandige organisatie. Met eventuele vra-
gen kunt u zich wenden tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Waar het de organisatie van en verantwoordelijkheid
voor de GGZ betreft verwijs ik u naar de website van GGZ Nederland. De Hoge Raad heeft geen bemoeienis met de
GGZ en heeft ook niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de door u aangegeven materie. U zou zich nog
kunnen wenden tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of tot de leden van de Tweede Kamer die de
gezondheidszorg in hun portefeuille hebben. De Hoge Raad echter kan uw mail alleen voor kennisgeving aannemen.

Hoogachtend, de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

Mr. J. Storm

Secretariaat Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH DEN HAAG Telefoon: 070 361 12
68<tel:070%20361%2012%2068> P Bespaar op papier - Is het noodzakelijk dat U deze email print?

—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>] Verzonden:
dinsdag 16 oktober 2012 21:49 Aan: AP-Alkmaar (Parket Alkmaar); Info Hoge Raad Onderwerp: Re: verzoek aan de
officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Kennis neming heeft zich al voltrokken neem ik aan, zou fijn zijn als u ook kunt reageren. Datum eerste melding is
12-08-2012 Kunt u mij de weg wijzen voor het doen van schriftelijke beklag voor de gevolgen procedure in deze zaak
?

Vierde afdeeling.

Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten Artikel 12 1.

Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen
van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerecht-
shof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel
de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk par-
ket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ‘s-Gravenhage bevoegd. 2. Onder rechtstreeks belanghebbende
wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een
belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Hallo Korps Politie,

ik wil hiermee melding maken van een situatie die voor zowel mij als mijn vriendin levensbedreigend is. Wij hebben
al vele malen in de loop van de afgelopen 4 jaar aangifte proberen te doen van de misstanden hier in de GGZ, het is
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alle keren tegengehouden omdat er geen sprake zou zijn van opzet. Ik zal u laten zien wat de situatie is en is zal u ook
aangeven dat er wel sprake is van opzet.

De situatie:

Mijn vriendin en ik zijn beiden in behandeling geweest bij de GGZ NHN hier in Heerhugowaard. Mijn vriendin is er
nog steeds in behandeling, ik ben nu al weer 2 jaar een zorgwekkende zorgmijdende GGZ patient, omdat de GGZ niet
wenst te leren van de fouten die er gemaakt zijn. Het betreft hier hiet risico op suicide voor mij en mijn vriendin en de
invloed op dit risico door het doen en laten van de GGZ.

Mijn vriendin heeft onderandere bordeline, welke stoornis een 2000% (ja 20 keer) grotere kans op suicide opleverd
dan een normaal mens. Ik ben schizofreen met 700% (7 keer) meer kans om te sterven aan zelfmoord. Het handelen
van de GGZ met patienten met zulke risico’s brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.

De 1e keer dat mijn vriendin een poging deed was toen een casemanager niet op het afgesproken tijdstip belde (nog
van voor mijn tijd). De 2e keer was omdat de psychiater en casemanager een opname niet nodig vonden. Nu dreigt
zich een situatie te ontwikkelen waarbij mijn vriendin weer geconfronteerd word met een zorgweigering, gisteren was
het betreffende behandelende wijkteam (5e wijkteam van GGZ NHN) niet bereikbaar voor contact.

Ik heb toen opgetreden als opvanger van de mentale klap, iets wat ik in de afgelopen jaren veel heb moeten doen. Heb
mijn vriendin opgevangen zogoed als het kon, aan het eind van de avond waren we er weer een beetje overheen.

Ik kan dit niet meer, het is wachten totdat het WEER misgaat. Als de GGZ niet adequaat reageert, is het risico te groot
en ik kan er niet altijd zijn om maar te proberen de gedaande schade te fixen. Om maar niet te spreken over de schade
die dit mij toebrengt.

Ik meld dit u, kompleet in de verwachting dat ook deze keer u een smoes zult verzinnen waarom u niets doet, zoals u
het de afgelopen jaren heeft gedaan. U wilt niet eens zien dat er dingen misgaan.

Nog even over de opzet in deze (gehaald van wikipedia):

Voorwaardelijke opzet

Voorwaardelijk opzet is de lichtste vorm van opzet. In dit geval weet de dader dat zijn daad een bepaald gevolg kan
hebben, en neemt dit voor lief. Anton en Bert staan bijvoorbeeld vlak bij elkaar. Cornelis heeft een grote hekel aan Bert
en schiet met een pistool. Hij realiseert dat hij per ongeluk Anton kan raken, maar dit kan hem niets schelen. Hij raakt
inderdaad per ongeluk Anton. Dit is een klassiek geval van voorwaardelijk opzet: de dader wist dat dit kon gebeuren
maar nam het op de koop toe. Deze doctrine is overigens niet onomstreden. Hij veronderstelt immers dat men in het
hoofd van de dader kan kijken. Wanneer een dader echter opmerkingen maakt als “ik wist dat ik Anton kon raken maar
wilde Bert zo graag te grazen nemen dat me dat niets meer kon schelen”, dan is een veroordeling via voorwaardelijk
opzet mogelijk. Het verschil met de andere vormen van opzet is dat hier sprake is van een kansbewustzijn terwijl het
bij de andere vormen om zekerheidsbewustzijn gaat.”

“Hij geeft actieve voorlichting over hun rechten, de procedure en afdoeningsbeslissingen”

Titel I. Strafvordering in het algemeen

Derde afdeeling.

Vervolging van strafbare feiten Artikel 9

1. De officier van justitie bij het arrondissementsparket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de
rechtbank in het arrondissement kennisneemt.

2. De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de vervolging van de strafbare feiten ten aanzien
waarvan dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald.

3. De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de
opsporing ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken van een bijzondere
opsporingsdienst behoort.

4. De advocaat-generaal bij het ressortsparket is belast met de vervolging van de strafbare feiten waarvan het
gerechtshof in het ressort kennis neemt.
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3 Het slachtoffer

De medewerker van het OM heeft een bijzondere zorg ten opzichte van slachtoffers van delicten en hun naasten. Hij
spant zich in hun belangen naar behoren te behartigen. Hij geeft actieve voorlichting over hun rechten, de procedure
en afdoeningsbeslissingen.

3.3 AANGIFTE

1 “Gorter, M.” <m.gorter@sur.nl> Geachte heer Thate,

Hiermee kom ik terug op ons telefoongesprek van vanmiddag.

U vraagt rechtshulp bij het doen van aangifte tegen de GGZ NHN. Zoals telefonisch reeds besproken valt deze kwestie
niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Conform uw verzoek zal ik dit hieronder nader toelichten.

U wilt aangifte doen tegen GGZ. Het gaat daarbij om de behandeling door het GGZ van uw vriendin, vier jaar geleden.
Uit uw e-mailbericht en uw uitleg tijdens ons telefoongesprek maak ik op dat u van mening bent dat de door de GGZ
gehanteerde behandelmethode niet goed werkt. Doordat uw vriendin niet goed is behandeld en schade heeft opgelopen
bent u alle vertrouwen verloren in uw eigen behandelaars van GGZ.

Zoals ik u heb uitgelegd biedt uw rechtshulpverzekering (op basis van de polisvoorwaarden, waarvan ik volledighei-
dshalve in de bijlage een exemplaar bij voeg) hulp bij juridische conflicten van u zelf. Hoewel ik mij natuurlijk goed
kan voorstellen dat u nauw betrokken bent bij de zorgbehandeling van uw vriendin, was u bij de medische behandeling
van uw vriendin zelf geen partij. Ik begrijp dat er reeds een klacht over de medische behandeling van uw vriendien is
ingediend. U geeft in uw e-mail aan dat u bang bent dat er opnieuw (dezelfde) fouten worden gemaakt in de behan-
deling van uw vriendin en dat u dit wilt voorkomen. Uw vriendin is echter op uw polis niet meeverzekerd. Aangezien
het niet over uw behandeling gaat kunnen wij in deze niets betekenen. U geeft aan dat de behandelaar van GGZ bij de
behandeling van uw vriendin meer rekening had kunnen houden met u. Echter een behandelaar kijkt naar zijn patiënt
en kan daar geen derde bij betrekken.

Ook voor wat betreft het maatschappelijke karakter van deze kwestie, waarvan u aangeeft dat u dit aan de kaak
wilt stellen, moet ik u teleurstellen. Uw rechtshulpverzekering biedt(zoals ik hierboven al heb aangegeven) hulp bij
juridische conflicten van u zelf. Voor het gedeelte waarin u de maatschappelijke misstanden in de gezondheidszorg
aan wilt aanpakken, gaat dit niet om uw belang, maar om het belang van de maatschappij. In artikel 2 van de op uw
verzekering van de polisvoorwaarden staat vermeld dat u alleen verzekerd bent als particulier. Dit betekent dat wij
alleen uw persoonlijke belang in een conflict kunnen behartigen.

Ik begrijp dat een en ander zeer teleurstellend voor u is. U kunt echter geen zaken aanspannen op grond van het feit dat
u het vertrouwen mist in een zorgbehandelaar. Er mist dan een juridische grondslag waarmee wij u kunnen bijstaan.

Aangezien u aangaf dat u zelf nog steeds klachten heeft, raad ik u toch aan om bij een zorgverlenende instantie
(bijvoorbeeld via de huisarts) hulp te zoeken voor uw medische klachten. Voor informatie over uw rechten als (ex-
)GGZpatiënt wijs ik u nog op de Stichting PVP. Deze stichting biedt hulp aan patiënten in de psychiatrische zorg.
Mogelijk dat deze Stichting u verder kan helpen. De Stichting PVP is bereikbaar via http://www.pvp.nl/html/pvp.htm
of telefoonnummer 030- 271 83 53.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Gorter

Stichting Univé Rechtshulp T 0592 382 561 (afwezig op wo en vr) F 0592 382 598

—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com] Verzonden: maandag 15 oktober 2012
0:11 Aan: $Info (SUR) Onderwerp: advies/aanspraak/aangifte

Hallo Info at sur.nl,

hier spreekt Bart Thate, bij u verzekerd sinds 2009 denk ik met volgende klant en polis nr
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0663.150345 / 000 0663.150345.820.01

ik heb hulp nodig met het doen van aangifte van een situatie die al 4 jaar bestaat, ontstaan voor het afsluiten van deze
polis met u. Ik probeer nu al 3 jaar na het gegrond verklaren van de klacht door de klachtencommissie van GGZ NHN
aangifte te doen bij de politie over deze zaak maar de politie blockt het af omdat er geen sprake is van opzet.

Ik heb even de polis gelezen en gelezen dat u eisen stelt aan de te voeren koers in de af te handelen zaak en voor mij
is dat al onverantwoord omdat ik zeker moet zijn dat ik deze zaak kan voeren zoals ik dat wil. ik vraag dan ook niet
om rechtsbijstand voor deze zaak, ik vraag u uitdrukkelijk hulp bij het doen van de aangifte voor mijn zaak. Als er
eenmaal de aangifte is kan ik aanspraak maken op wat ik nog een prodeo advocaat noem. Ik heb al met politie, OM,
hogeraad en wie dan ook gecommuniceerd hierover, ja ik heb zelfs de koningin hier over aangeschreven en ben nu
bezig de minister vragen te stellen.

ALST U MIJ NIET KUNT HELPEN KUNT U MIJ DAN - GOED - DOORVERWIJZEN ??

Leest u hier de reactie van de President van de Rechtbank hier in Alkmaar op mijn melding van de misstand en het
verzoek om het toewijzen van een advocaat. Ik voeg correspondentie met de rechtsbank toe.

reactie President van de Rechtbank hier in Alkmaar omtrent mijn melding over dit probleem:

Geachte heer Thate,

U heeft een nadere uitleg verstrekt van uw eerdere bericht. Ik heb deze uitleg gelezen en kom tot de conclusie dat ik
helaas weinig voor u kan doen. Dat heeft te maken met onze maatschappelijke rol als rechtbank. Onze taak is het
berechten van verdachten van strafbare feiten en het beslechten van geschillen tussen partijen. Daarnaast hebben wij
onder andere nog toezichthoudende taken. Dat betreft toezicht op bewindvoeders en curatoren. Het bieden van directe
hulp behoort niet tot ons takenpakket.

In uw mail legt u uit dat u zich over tal van zaken grote zorgen maakt. Dat betreft dan met name het aantal sui-
cidegevallen en de tekortschietende rol van GGZ instelingen en overheid daarin. U wenst daarom een procedure aan
te spannen om hier iets aan te doen en wil daarvoor een advocaat. Hoewel ik niet in de positie ben u te adviseren,
denk ik niet dat een dergelijke algemene vordering veel kans van slagen heeft. Ook de kans dat u een advocaat krijgt
toegewezen acht ik om dezelfde reden niet groot. Hetzelfde geldt voor uw vraag om een advocaat om aangifte te doen.
Om redenen die een medewerker van de rechtswinkel aan u heeft uitgelegd, zal ook dat niet gaan lukken.

Het spijt mij dat ik u niet anders kan berichten.

Met vriendelijke groet, E.J. van der Molen, president

3.4 MISHANDELING

Titel XX. Mishandeling

Artikel 300

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Artikel 301

1. Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
of geldboete van de vierde categorie.
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2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 302

1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 303

1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 304

De in de artikelen 300-303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd:

1°. ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot
wie hij in familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind,
een kind over wie hij het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als be-
horend tot zijn gezin;

2°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening;

3°. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezond-
heid schadelijke stoffen.

Artikel 304a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 302 of 303, is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt
de in dat artikel bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien op het misdrijf
een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 304b

1. De samenspanning tot het in artikel 303 omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 305

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 301 en 303 omschreven misdrijven kan ontzetting van de
in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 306

Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld,
worden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere door hem bedreven feiten, gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie,
indien de aanval of vechterij alleen zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
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2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie,
indien de aanval of vechterij iemands dood ten gevolge heeft.

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 308

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat
daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 309

Indien de in deze titel omschreven misdrijven worden gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep,
kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoe-
fening van het beroep waarin het misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de openbaarmaking van zijn
uitspraak gelasten.

3.5 EVRM

Le Greffe Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 STRASBOURG
CEDEX.

8 november 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenmerk: 20121108-1

In and about the year 2000, the government of the Netherlands, through the industry of the GGZ, the mental healthcare
business, introduced an adapted method of treating people with a serious mental illness, that would be cheaper than
the version it was derived from.

The original treatement recognized that for people with such a sickness there is a prerequirement for healing that is
called the continuity of care. People who have to deal with “things that are not there”, can get it so difficult dealing
with that, that they need to have access to someone who can help them with those situations 24 hours a day. This is
a necessity. Without this garantuee there is no chance of recovery from the illness for the patient. Because without
this support the situation can get unbearble and people deprive themselves from their lives to escape the hell they are
living in.

When schizophrenic people hallucinate they are actually dreaming when being conscious (awake, there in reality) as
well. Because one is awake and dreaming at the same time, for us, what we dream is real.

By introduction of the new system in the Netherlands, this 24/7 support is taken away from the patient and replace by
a front-end back-end system, where the front-end decides whether the situation of the patient is severe enough to take
action. A diagnose of this front-end that further help is not - immediately - necessary, is a death cause for patients
with serious mental illnesses. The refusal to even acknowledge that the patient is in dire need, to tell him to wait until
monday to get some real help, put this patient in a situation where he has to deal with himself not wanting to be here
any more for more than 45 hours.
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The terror, horror, fear, panic, dispair of people that can no longer hold it in this life during this period is enormous.
Not only because of the sickness, but mostely due to the knowledge that there will be no help.

It is left alone, we don’t care if you die, have a nice weekend !!

This new method (FACT - Functional Assertive Community Treatement) is never tested. The effects of the new
elements that were introduced with this method of treatement, were never tested. People in the psychiatric field knew
this, the directive for the treatement of schizophrenic people here in the Netherlands says that this treatement should
be tested before deployment of it on a wider scale can happen.

The industry has not listened to this advice. Right now there are 150 teams in the Netherlands that are taking away
support for sick people in the weekend. Plans are to grown this number to 500 in the coming years.

This treatement is sold to the government on the promise to reduce the need for hospitalisation of patients here in the
Netherlands. After 10 years of using this treatement with out any testing, the first research shows that the treatement
does NOT lead to less need for hospitalisation. What is to be expected when the patient is without help the whole
weekend. Most suicides happen in the weekend.

The method where it is based on (ACT) is preventive for further hospitalisation and can indeed allow patients like
me and some other 250 thousand patients here in the Netherlands learn how to deal with this “dreaming on the day”,
dealing with hallucinations and who can, with the right support and backup for difficult situations in life, regain a
part of their original strength back. I was when I came in this program at 50% of my original skill set. Able to talk,
communicate, have connections in this world. The workings of this method is proven by science, numerous tests have
been done that show the effectiveness on it. Because the people who developed it truly looked at what the patients
needs. And then try to provide those basic requirements for life.

This proven, working method of treatement is withheld from me and my people. Right now I am truly alone, none left
to help me any more. People always wish me good luck with the struggle I am having to get attention to this problem.
In the hell we are living in there is only bad luck. This sickness is like being mentally in a wheelchair, not able to
move for ourselves. We are socially handicapped. Nobody wants us, nobody needs us, nobody gives a shit whether
we are in this world or not.

I can understand some of this. This hallucination things scares people. It scares me as well !! I don’t blame normal
people for not knowing how to deal with people like me. It is just too difficult for them to understand, and what one
does not understand scares.

But the people who get paid to help me to have - some - of a life, they are just not there when I need them.

The GGZ industry made the cost for this treatement lower from 10 thousand euro a year to 7 thousand. Cheaper for
the country and the patient will be socially integrated with it as well !! The magic “we do more with less” thinking.

They withhold me from the proper care I need. My social wheelchair with which I can socially participate instead
alone here at home. Being alone is never good for anybody. Being alone with your - real - imagination is deadly for
those who can not hold longer. Being without any living connection in this earth is ...

I want to bring this matter to the European Court for the Human Rights. I want my government to ackowledge the
thing i am speaking of here. I also want my country to take - proper - measures to give my people (and me) the care
that is needed to take part in life as any other of you do. Especially in the weekend.

We can live, we can have a place in society. But we can only do that if the people that need to help us are there when
they are needed.

Right to live - My country withholds me from the care I need to live.

Torture - My country lets people with a killer in their head, deal with that, alone at home, for more than 40 hours,
before they can get somebody to listen to their problems.

Denial of proper court of law - My country has prevented me from bringing this to the Judge.

Unforgivable - My country does not want to learn from things that go worng. They prefer to ignore them.
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3.6 license

© Copyright 2016 Bart Thate

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documen-
tation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

• As the creator of this piece of software, Bart Thate, i disclaim all rights on the code contained in this software
package.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFT-
WARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

3.7 WET

In Nederland heeft de GGZ patient geen daadwerkelijk rechtsmiddel. Daarom is het noodzaak om zelf bewijsmateriaal
te verzamelen zodat men zelfstandig tot een aangifte kan komen in plaats van een klacht over wat eigenlijk misdrijven
zijn.

BENADELING:

1. Progressive decrement in white matter volume was most evident among patients who received more antipsy-
chotic treatment - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

STRAFBAARHEID:

1. Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

2. Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke
stoffen.

STRAFRECHT:

1. Antipsychotica zijn in hun werking benadeling van de gezondheid.

2. Daarmee is toedienen van deze medicijnen mishandeling zoals vernoemd in het wetboek van strafrecht.

3. Het doen laten verdwijnen van gevaar is het oogmerk.

FOLTERING:

1. Een maatregel is geen straf.

2. Een ambtsbevel is geen rechtvaardiging.

3. Geen enkele omstandigheid is een rechtvaardiging.

EVRM:

1. Recht op leven

2. Verbod van foltering

3. Recht op vrijheid en veiligheid

4. Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel
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5. Verbod van misbruik van recht

3.8 AANGIFTE

# this is an MEDS file, 7724 characters
#
# this file can be edited !!

{
"data": {
"Authentication-Results": "mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of Postbus@noord-holland.politie.nl designates 145.119.166.19 as permitted sender) smtp.mail=Postbus@noord-holland.politie.nl",
"Content-Transfer-Encoding": "7bit",
"Content-Type": "multipart/alternative;

boundary=\"----_=_NextPart_001_01CC8D7F.830C916D\"",
"Content-class": "urn:content-classes:message",
"Date": "Tue, 18 Oct 2011 12:20:08 +0200",
"Delivered-To": "bthate@gmail.com",
"From": "\"NHNLK160\" <Postbus@noord-holland.politie.nl>",
"Importance": "normal",
"In-Reply-To": "<CAJdWPN4pQN31OHLH6saXmUnoX60Cys1dSzLwGd9C39tUX3zr0Q@mail.gmail.com>",
"MIME-Version": "1.0",
"Message-ID": "<B3B34B4EA086D949A96A612F70AC35C8C3428F@VNWYSW0045.politie.local>",
"Priority": "normal",
"Received": "from mail1.politie.nl (mail1.politie.nl. [145.119.166.19])

by mx.google.com with ESMTP id a16si364760eeg.212.2011.10.18.03.20.09;
Tue, 18 Oct 2011 03:20:09 -0700 (PDT)",

"Received-SPF": "pass (google.com: domain of Postbus@noord-holland.politie.nl designates 145.119.166.19 as permitted sender) client-ip=145.119.166.19;",
"References": "<978398559.1318521596193.JavaMail.tomcat@app11><7B974E9C460D224C8A7F1430CDFDC01A0181121A@VNWYSW0045.politie.local> <CAJdWPN4pQN31OHLH6saXmUnoX60Cys1dSzLwGd9C39tUX3zr0Q@mail.gmail.com>",
"Return-Path": "<Postbus@noord-holland.politie.nl>",
"Subject": "RE: Formulier : 010309258, Een vraag of melding aan de politie, van Thate",
"Thread-Index": "AcyL90Z1dZ8dsiv8RWaKErxlMKgkJgBh2DIQ",
"Thread-Topic": "Formulier : 010309258, Een vraag of melding aan de politie, van Thate",
"To": "\"Bart Thate\" <bthate@gmail.com>",
"X-IronPort-AV": "E=Sophos;i=\"4.69,364,1315173600\";

d=\"scan'208,217\";a=\"52549918\"",
"X-MS-Has-Attach": "",
"X-MS-TNEF-Correlator": "",
"X-MimeOLE": "Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.4862",
"X-OriginalArrivalTime": "18 Oct 2011 10:20:09.0183 (UTC) FILETIME=[8366FEF0:01CC8D7F]",
"prefix": "email",
"text": "Geachte heer Thate,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Ik begrijp uit uw verhaal dat dat er al een uitspraak is gedaan door de klachtencommissie van de GGZ NHN.

Als u het met deze uitspraak niet eens bent, dan kunt u mogelijk de zaak voorleggen bij een landelijke klachtencommissie van de GGZ.

Als dit niet mogelijk is, kunt u ook contact opnemen met een advocaat en een civiele procedure aanspannen bij de rechter.
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Aangifte bij de politie is niet mogelijk, omdat er geen sprake is van opzet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Els Vasbinder

Politie Noord-Holland Noord

Telefoon 0900-8844

________________________________

Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com]
Verzonden: 16 oktober 2011 13:32
Aan: NHN_Postbus
Onderwerp: Re: Formulier : 010309258, Een vraag of melding aan de politie, van Thate

Geachte mevrouw van Elsbergen, (of een andere politie man/vrouw die dit afhandelt)

ik kon niet genoeg informatie verschaffen omdat het invul formulier het niet toeliet om attachements mee te sturen, ik doe dat nog per deze. Bij gevoegd zijn fotos die gemaakt zijn van mij vriendin in het ziekenhuis Geesterkogge in Schagen.

Ze zijn mijns inzien zo schokkend (sta hier weer met trillende benen als ik ze terug zie) dat ik vind dat ik dit moet melden.

De zaak is al voor de klachten commisie geweest (we hebben gelijk gekregen, de psychiater had volgens de richtlijnen moeten werken wat hij niet gedaan heeft), ik kan hier van ook de foto copyen toesturen. De reactie van de GGZ NHN op deze misstand is dat hij een reprimande gekregen heeft, maar verder geen lessen die er getrokken worden en ook geen excuus of aangevingen hoe het vertrouwen van de patient hersteld kan worden. Schizofrenen als ik en andere psychische patienten zijn zo weerbaar wij kunnen niet voor onszelf opkomen, ben zelf er een zorgwekkende zorgmijder van geworden. Het is zaak dat als er zoiets voorspeelt vertrouwen hersteld kan worden zodat wij toch de zorg krijgen die we zo hard nodig hebben.

Ik heb ook gekeken op de site van het Tucht college, waarbij ik hier wil copieren wat er voor mij relevant is:

Volgens mij heeft de arts een strafbaar feit begaan. Wat nu?

Naar boven <http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/faq/vragenblokklacht/#boven>

3.8. AANGIFTE 47



MEDS, Release 1215

Als u denkt dat er sprake is van strafbare feiten kunt u het beste aangifte doen bij de politie. Die maakt daarvan proces-verbaal op en stuurt het naar de officier van justitie. De officier bepaalt vervolgens of de zaak aan de strafrechter wordt voorgelegd. Die kan de betrokken hulpverlener beboeten of in het uiterste geval veroordelen tot een gevangenisstraf.

http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/faq/vragenblokklacht/

Als iemand zo toegetakeld word is dat mijns inzien een strafbaar feit, ik laat het oordeel hierover aan jullie over.

Ik hoop dat deze email goed aankomt.

Hoogachtend,

Bart Thate

programming schizofrenic - \"till freedom come!\"

[!] http://protocol.by/botfather

[!] http://botfather.blogspot.com

[!] http://jsonbot.org <http://jsonbot.org/>

2011/10/16 NHNLK160 <Postbus@noord-holland.politie.nl>

Geachte heer Thate,

Naar aanleiding van uw mail naar de politie wil ik u doorverwijzen naar het Medisch Tuchtcollege. Uit de gegevens die u heeft doorgegeven, kan ik niet opmaken dat wij als politie zijnde, u hierbij kunnen helpen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Monique van Elsbergen
Politie Noord-Holland Noord

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: noreply@mijnpolitie.nl [mailto:noreply@mijnpolitie.nl]
Verzonden: 13 oktober 2011 18:00
Aan: NHN_Postbus
Onderwerp: Formulier : 010309258, Een vraag of melding aan de politie, van Thate

L.S.,

Er is een formulier 'Een vraag of melding aan de politie' ingevuld.

Bijgevoegd zijn een pdf met de ingevoerde gegevens, en een xml bestand met dezelde informatie.
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Deze mail is automatisch gegenereerd door de EForms applicatie.

----
D I S C L A I M E R
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is zonder
goedkeuring van de afzender ten strengste verboden en valt buiten de verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid van de politie Noord-Holland Noord. Indien dit e-mailbericht abusievelijk
aan u verstuurd is, verzoek ik u het E-mailbericht te retourneren en alle informatie hiervan
te verwijderen. De politie Noord-Holland Noord acht zich niet gebonden aan contracten of
bestellingen die door middel van een e-mailbericht zijn verzonden.

----
D I S C L A I M E R
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is zonder
goedkeuring van de afzender ten strengste verboden en valt buiten de verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid van de politie Noord-Holland Noord. Indien dit e-mailbericht abusievelijk
aan u verstuurd is, verzoek ik u het E-mailbericht te retourneren en alle informatie hiervan
te verwijderen. De politie Noord-Holland Noord acht zich niet gebonden aan contracten of
bestellingen die door middel van een e-mailbericht zijn verzonden.
"

},
"saved": "Mon Aug 3 18:04:19 2015",
"saved_from": "meds.plugins.write",
"signature": "383430f05987d84011fea4df7d3e88ab371737a9",
"type": "Object"

}

3.9 ABSOLUUT

3.10 AMBULANT

De ambulante verpleging thuis vereist:

1. 24/7 verpleging bereikbaar

2. periodieke controle van de psychiater
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3. volledig ingevulde behandelovereenkomst

Als de 24/7 verpleging ontbreekt, moet men bellen met een inschatting van risico aan de bellers kant (triade).

Als die geen hulp stuurt moet men zelf reizen wat niet mogelijk is zonder strippenkaart, geld voor taxi of mantelzorgers
aanwezig (zorgvraagweigering).

Wat rest is zonder hulp thuis maar het weekend doorkomen, onder enorme spanning (suicide risico).

Als de psychiater niet een periodieke controle doet, is hij niet op de hoogte van de toestand van de patient. Dit houd
in dat hij paniek voetbal gaat doen op het moment dat de patient onstabiel word (kwakzalverij).

Als de behandelovereenkomst niet goed ingevuld is, gaat met in tijden van crisis ter plekke een beslissing nemen.

Behandelovereenkomst bevat:

1. behandelplan - dit bevat de verwachting van de te verlenen behandeling.

2. signaleringsplan - dit bevat de symptomen waar men bij de patient op moet letten

3. crisisplan - dit omschrijft welke partij hoe moet handelen in een crisis situatie

De vertrouwensbreuk is een indicatie van permanente zorgvraagweigering. Direct en volledig opstellen van de behan-
delovereenkomst is dan ook meteen nodig.

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

3.11 BEGINSELENWET

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wet van 25 juni 1997 tot vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en overige ver-
pleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de
Beginselenwet gevangeniswezen (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 regels vast te stellen omtrent de beginselen waarop de
verpleging in inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en de rechtspositie van verpleegden, in het
bijzonder van de ter beschikking gestelden die in justitiële inrichtingen als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid,
van het Wetboek van Strafrecht, worden verpleegd, berusten en in verband daarmee enige bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht en de Beginselenwet gevangeniswezen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;

2. inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden: een inrichting als bedoeld in artikel 37d, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht;

3. particuliere inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, eerste lid, in samenhang met
artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht;
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4. inrichting: een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel
90quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

5. rijksinrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid, in samenhang met artikel 37d,
eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafrecht;

6. justitiële particuliere inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid, in samenhang
met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht;

7. hoofd van de inrichting: het hoofd van de inrichting, waarin de verpleegde is opgenomen, alsmede diens
vervanger als bedoeld in artikel 6, vierde lid;

8. hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden: het hoofd van de inrichting als
bedoeld onder g of, ingeval een ter beschikking gestelde in een particuliere inrichting, niet zijnde een justi-
tiële particuliere inrichting, is opgenomen, het hoofd van die inrichting alsmede de voor de behandeling
van de ter beschikking gestelde verantwoordelijke persoon;

9. ter beschikking gestelde: een ter beschikking gestelde ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van
overheidswege als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is gegeven;

10. verpleegde: een persoon die in een inrichting is opgenomen;

11. personeelslid of medewerker: een persoon, die een taak uitvoert in het kader van de tenuitvoerlegging van
een vrijheidsbenemende straf of maatregel in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden;

12. reclasseringswerker: een reclasseringswerker als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Reclasser-
ingsregeling 1995;

13. rechtsbijstandverlener: de advocaat of de medewerker van de stichting, bedoeld in artikel 22, eerste lid,
van de Wet op de rechtsbijstand;

14. Raad: de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;

15. beroepscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 67, tweede lid;

16. commissie van toezicht: een commissie als bedoeld in artikel 10;

17. uitspraak: een door een beklag- of beroepscommissie naar aanleiding van een door een ter beschikking
gestelde of anderszins verpleegde ingediend klaag- of beroepschrift genomen beslissing;

18. beklagcommissie: een commissie als bedoeld in artikel 59, eerste lid;

19. bestuur: het bestuur van de rechtspersoon die een justitiële particuliere inrichting beheert;

20. gevaar: 1. gevaar voor de verpleegde, die het veroorzaakt, hetgeen onder meer bestaat uit:

(a) het gevaar dat de verpleegde zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig lichamelijk letsel zal
toebrengen;

(b) het gevaar dat de verpleegde maatschappelijk te gronde gaat;

(c) het gevaar dat de verpleegde zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen;

(d) het gevaar dat de verpleegde met hinderlijk gedrag agressie van anderen zal oproepen.

(a) gevaar voor een of meer anderen, hetgeen onder meer bestaat uit:

i. het gevaar dat verpleegde een ander van het leven zal beroven of hem ernstig lichamelijk letsel
zal toebrengen;

ii. het gevaar voor de psychische gezondheid van een ander;

iii. het gevaar dat de verpleegde een ander, die aan zijn zorg is toevertrouwd, zal verwaarlozen.

(b) gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
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2. verpleging: het samenstel van handelingen, gericht op:

1°. de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid
van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen, en 2°. de verzorging
van de verpleegde tijdens de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende straf of maatregel, waaronder
begrepen het doen van een aanbod aan de verpleegde tot en het bevorderen en vergemakkelijken van zijn
behandeling;

3. behandeling: het samenstel van handelingen, gericht op een dusdanige vermindering van de uit de stoornis
van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen
dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen dat het doen terugkeren van de
verpleegde in de maatschappij verantwoord is;

4. verplegings- en behandelingsplan: een plan als bedoeld in artikel 16, eerste lid, zoals dat ten aanzien van
een verpleegde wordt toegepast;

5. verpleegdedossier: een dossier als bedoeld in artikel 19, eerste lid;

6. evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 18, tweede lid;

7. persoonlijke verblijfsruimte: de verblijfsruimte als bedoeld in artikel 16, eerste lid;

aa. afzondering: het insluiten van een verpleegde in een gangbare woon- of verblijfsruimte, de persoonlijke
verblijfsruimte daaronder begrepen, in afwijking van de in de inrichting geldende regels; bb. separatie: het
insluiten van een verpleegde in een speciale voor separatie bestemde verblijfsruimte; cc. huisregels: regels als
bedoeld in artikel 7, eerste lid.

HOOFDSTUK II. DOELSTELLING, BESTEMMING EN BEHEER, TOEZICHT

Paragraaf 1. Doelstelling

Artikel 2

1. De tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel in een inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden wordt zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de behandeling van de veroordeelde en
de voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij, met inachtneming van het karakter van die vrijheids-
benemende straf of maatregel. Bij het verlenen van vrijheden aan ter beschikking gestelden wordt rekening
gehouden met de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en nabestaanden.

2. Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel in een in-
richting voor verpleging van ter beschikking gestelden plaatsvindt, worden aan geen andere beperkingen onder-
worpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde
of de veiligheid in de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden noodzakelijk zijn.

Paragraaf 2. Bestemming en beheer

Artikel 3

1. De inrichtingen zijn van inrichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet
gescheiden. Onze Minister kan hierop ten aanzien van bepaalde inrichtingen een uitzondering maken.

2. Binnen een en dezelfde inrichting verblijven mannelijke en vrouwelijke verpleegden gescheiden van elkaar.
Onze Minister kan hierop ten aanzien van bepaalde afdelingen een uitzondering maken. Het hoofd van de
inrichting kan verpleegden van verschillend geslacht, die niet op dezelfde afdeling verblijven, in de gelegenheid
stellen gezamenlijk aan bepaalde activiteiten deel te nemen of bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 4

1. Inrichtingen zijn bestemd voor opneming van: a. personen, wier verpleging van overheidswege op grond van
artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is bevolen; b. personen als bedoeld in de artikelen 196, 317 en
509g van het Wetboek van Strafvordering; c. tot vrijheidsstraf veroordeelden ten aanzien van wie is besloten tot
toepassing van artikel 13 van het Wetboek van Strafrecht; d. ter beschikking gestelden aan wie door de rechter
een voorwaarde als bedoeld in artikel 38a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is gesteld om zich in een
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inrichting te laten opnemen; e. personen aan wie door de rechter als bijzondere voorwaarde is opgelegd om zich
in een inrichting te laten opnemen; f. personen aan wie met toepassing van de artikel 77s van het Wetboek van
Strafrecht de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd; g. personen, die op eigen
verzoek:

1°. hun verblijf in een inrichting willen voortzetten of, 2°. opnieuw in een inrichting opgenomen
willen worden.

2. Opneming in een inrichting van de personen als bedoeld in het eerste lid onder d, e, en g, onder 2°, en
voortzetting van het verblijf van personen als bedoeld in het eerste lid, onder g, onder 1°, geschiedt niet zonder
machtiging van Onze Minister.

3. Opneming in een inrichting van de personen als bedoeld in het eerste lid onder g, onder 2°, en voortzetting
van het verblijf als bedoeld in het eerste lid, onder g, onder 1°, geschiedt slechts indien zij schriftelijk hiermee
instemmen.

Artikel 5

1. Verpleging van ter beschikking gestelden in particuliere inrichtingen wordt slechts opgedragen tot wederopzeg-
ging toe aan in Nederland gevestigde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid tot wier bemoeiing du-
urzame verpleging van personen met gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens
behoort en die daartoe een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen beheren.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de aanwijzing als parti-
culiere inrichting en de daaraan te verbinden voorwaarden. Deze regels kunnen ook betreffen de wijze waarop
de verpleging en behandeling in de particuliere inrichtingen plaatsvindt.

3. Het beheer van een particuliere inrichting berust bij het hoofd van de inrichting dat als zodanig door het bestuur
wordt benoemd.

Artikel 6

1. Onze Minister wijst de inrichtingen aan welke bestemd zijn voor rijksinrichting.

2. Het opperbeheer van de rijksinrichtingen berust bij Onze Minister. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld betreffende de uitvoering hiervan. Onze Minister kan mandaat ver-
lenen betreffende de hem bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden tot het vaststellen van algemeen
verbindende voorschriften aan het hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

3. Het beheer van een rijksinrichting berust bij het hoofd van de inrichting, die als zodanig door Onze Minister
wordt aangewezen.

4. Het hoofd van de inrichting wijst, voor zover het de rijksinrichtingen betreft met machtiging van Onze Minister
en voor zover het de justitiële particuliere inrichtingen betreft met machtiging van het bestuur, een of meer
personen als zijn vervanger aan.

Artikel 7

1. Het hoofd van de inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens deze wet gestelde regels en met inacht-
neming van het dienaangaande door Onze Minister vast te stellen model en door deze te geven aanwijzingen,
huisregels voor de inrichting of een of meer afdelingen daarvan vast.

2. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden kan de uitoefening van een bij of
krachtens deze wet gestelde bevoegdheid of de naleving van een bij of krachtens deze wet gestelde plicht,
met uitzondering van de bevoegdheden en plichten genoemd in het eerste, vierde of vijfde lid, overdragen aan
personeelsleden of medewerkers.

3. Het hoofd van de inrichting is, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde
of de veiligheid in de inrichting of een ongestoord verloop van de verpleging, bevoegd aan de verpleegden
aanwijzingen te geven. De verpleegden zijn verplicht deze aanwijzingen op te volgen.
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4. Voor zover in deze wet niet anders wordt bepaald, zijn aan het hoofd van de inrichting voorbehouden: a. de
beslissingen met betrekking tot plaatsing of voortzetting van het verblijf op een afdeling van intensieve zorg als
bedoeld in artikel 32; b. de separatie of de verlenging van de separatie als bedoeld in artikel 34; c. een beperking
van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in de artikelen 25 tot en met 28; d. de beslissing
tot het verrichten van geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, onder a of b; e. de beslissingen met
betrekking tot de onderbrenging van een kind in de inrichting als bedoeld in artikel 47; f. de beslissingen met
betrekking tot disciplinaire straffen als bedoeld in de artikelen 48 en 49.

5. Aan het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden zijn voorbehouden: a. de voor-
lopige overplaatsing als bedoeld in artikel 14, tweede lid; b. de beslissingen met betrekking tot het verlof en
proefverlof als bedoeld in artikel 50, onderscheidenlijk artikel 51; c. de hoorplicht als bedoeld in artikel 53 en
de mededelingsplicht als bedoeld in artikel 54, voor zover het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden de desbetreffende beslissing zelf neemt onderscheidenlijk heeft genomen.

Artikel 7a

1. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden meldt ongeoorloofde afwezigheid en
andere bijzondere voorvallen aan Onze Minister.

2. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden verstrekt Onze Minister te allen tijde
alle verlangde inlichtingen. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de inhoud en de wijze van melding.

Artikel 7b

1. Het hoofd van de inrichting stelt voor personeelsleden en medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er
redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.

3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

4. Het hoofd van de inrichting bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder
geval bestaat.

Paragraaf 3. Toezicht

Artikel 8

1. Onze Minister houdt toezicht op de verpleging van personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsbenemende straf of maatregel in een particuliere inrichting plaatsvindt.

2. De door Onze Minister aangewezen ambtenaren worden daartoe alle ter zake dienende inlichtingen verstrekt
en hebben te allen tijde toegang tot een zodanige inrichting. Zij zijn, onder verplichting van geheimhouding
tegenover derden en voor zover dit voor de uitoefening van hun taak redelijkerwijs nodig is, bevoegd de op
personen als bedoeld in het eerste lid betrekking hebbende stukken in te zien.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het houden van aantekeningen
als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafvordering en het aantekenen van
andere belangrijke voorvallen in inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden in een register,
waarvan het model door Onze Minister wordt vastgesteld.

Artikel 9

De Raad behandelt beroepschriften ingevolge de hoofdstukken XV en XVI.

Artikel 10

1. Bij elke inrichting wordt door Onze Minister een commissie van toezicht ingesteld.
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2. De commissie van toezicht heeft tot taak: a. toezicht te houden op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijhei-
dsbenemende straffen en maatregelen in de inrichting; b. kennis te nemen van de door verpleegden naar voren
gebrachte grieven en zonodig ter zake tussen een verpleegde en het hoofd van de inrichting te bemiddelen; c.
zorg te dragen voor de behandeling van klaagschriften ingevolge het bepaalde in hoofdstuk XIV; d. aan Onze
Minister, de Raad en het bestuur advies en inlichtingen te geven omtrent het onder a gestelde.

3. Indien het advies of de inlichtingen een justitiële particuliere inrichting betreffen en zijn bestemd voor Onze
Minister of de Raad, voegt de commissie de desbetreffende opmerkingen van het betrokken bestuur daarbij,
tenzij naar het oordeel van Onze Minister of de commissie bijzondere spoed geboden is dan wel het bestuur zijn
opmerkingen naar het oordeel van de commissie niet binnen een redelijke termijn op schrift heeft gesteld.

4. De commissie stelt zich door persoonlijk contact met de verpleegden regelmatig op de hoogte van onder hen
levende wensen en gevoelens. Bij toerbeurt treedt één van haar leden hiertoe op als maandcommissaris.

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de bevoegdheden, de samenstelling en de werk-
wijze van de commissie, de benoeming en het ontslag van haar leden alsmede over de werkzaamheden van de
maandcommissaris.

HOOFDSTUK III. PLAATSING EN OVERPLAATSING

Artikel 11

1. De plaatsing van ter beschikking gestelden in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
geschiedt op last van Onze Minister. De inrichting is verplicht de betrokkene op te nemen. De inrichting is
tevens verplicht ter beschikking gestelden op te nemen aan wie op grond van een uitspraak van de rechter als
bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht de voorwaarde is gesteld tot opname in een door de rechter
aangewezen inrichting.

2. Bij de plaatsing worden in ieder geval in de overwegingen betrokken: a. de eisen die de bescherming van de
maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter
beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt; b. de eisen die de behandel-
ing van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

3. Ten aanzien van de overplaatsing van ter beschikking gestelden naar een andere inrichting voor verpleging van
ter beschikking gestelden zijn het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

4. In verband met de in het tweede lid, onder a, genoemde eisen kan Onze Minister bij de plaatsing of overplaatsing
voorwaarden stellen waaraan de verpleging van de ter beschikking gestelde dient te voldoen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de plaatsing
en overplaatsing, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk derde lid, en de wijze waarop het vervoer van de ter
beschikking gestelde of anderszins verpleegde plaatsvindt.

Artikel 12

1. De plaatsing van een ter beschikking gestelde geschiedt voordat de termijn van terbeschikkingstelling zes maan-
den heeft gelopen.

2. Indien Onze Minister, rekening houdende met de in artikel 11, tweede lid, genoemde eisen, van oordeel is dat
de plaatsing niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn mogelijk is, kan hij deze termijn telkens met drie
maanden verlengen.

3. Met een beslissing tot verlenging als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld de weigering om binnen de
in het eerste lid genoemde termijn te beslissen.

Artikel 13

1. Onze Minister kan bepalen dat een ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde tijdelijk voor een periode
van ten hoogste zeven weken ter observatie wordt geplaatst in een andere inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden dan wel een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd,
door Onze Minister overeenkomstig artikel 198, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering aangewezen.
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Indien de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde niet naar een andere inrichting voor verpleging van
ter beschikking gestelden wordt overgeplaatst, keert hij na het verstrijken van deze termijn naar de inrichting
waarin hij was opgenomen terug.

2. Onze Minister kan, indien dit met het oog op de voorbereiding van de terugkeer van de ter beschikking gestelde
of anderszins verpleegde naar de inrichting waarin hij was opgenomen noodzakelijk is, de termijn, bedoeld in
het eerste lid, met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 14

1. Indien de aard van de bij de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde geconstateerde gebrekkige on-
twikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens daartoe aanleiding geeft, kan Onze Minister bepalen
dat de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde naar een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in ar-
tikel 1, onder h, van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, niet zijnde een inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden, zal worden overgeplaatst om daar zolang dat noodzakelijk is, te
worden verpleegd.

2. Indien de beslissing van Onze Minister niet kan worden afgewacht, kan het hoofd van de inrichting voor ver-
pleging van ter beschikking gestelden een voorlopige beslissing nemen.

Artikel 15

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de plaatsing en de over-
plaatsing van ter beschikking gestelden.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de overbrenging van ter
beschikking gestelden met het oog op de aanvang of voortzetting van de tenuitvoerlegging van het bevel tot
verpleging en de te volgen procedure bij ongeoorloofde afwezigheid van ter beschikking gestelden.

HOOFDSTUK IV. VERPLEGING, BEHANDELING EN EVALUATIE

Artikel 16

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie maanden na
binnenkomst van de verpleegde in de inrichting, in overleg met hem, een verplegings- en behandelingsplan
wordt vastgesteld. Hij wijst iedere verpleegde een persoonlijke verblijfsruimte toe en draagt zorg dat deze
behoorlijk is ingericht. Onze Minister stelt regels omtrent de eisen waaraan een verblijfsruimte moet voldoen.

2. Het behandelingsplan, bedoeld in het eerste lid, is gericht op het zodanig wegnemen van het gevaar dat de stoor-
nis van de geestvermogens de verpleegde doet veroorzaken, dat de terbeschikkingstelling kan worden beëindigd
of voorwaardelijk kan worden beëindigd. Zo mogelijk geschiedt dit door het behandelen van de stoornis. Indien
dit niet mogelijk is, geschiedt dit door het anderszins wegnemen van het gevaar.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen waaraan een verplegings- en behan-
delingsplan tenminste moet voldoen en de voorschriften die bij een wijziging daarvan in acht genomen moeten
worden.

4. Alvorens het verplegings- en behandelingsplan wordt vastgesteld, wordt overleg gepleegd met: a. de curator,
indien de verpleegde onder curatele is gesteld; b. de mentor, indien ten behoeve van de verpleegde een men-
torschap is ingesteld; c. de ouders of voogd, indien de verpleegde minderjarig is.

Artikel 16a

Behandeling van de verpleegde vindt slechts plaats:

1. voor zover deze is voorzien in het behandelingsplan

2. indien het overleg over het behandelingsplan als bedoeld in artikel 16, eerste of vierde lid, tot overeen-
stemming heeft geleid, en

3. indien de verpleegde of -indien van toepassing- de in artikel 16, vierde lid, bedoelde persoon zich niet
tegen behandeling verzet.

56 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

Artikel 16b

Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 16a, onderdelen b en c, kan als uiterste middel niettemin behandeling plaatsvinden:

1. voor zover aannemelijk is dat zonder die behandeling het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de
verpleegde doet veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen, of

2. indien het hoofd van de inrichting daartoe een besluit heeft genomen en dit naar het oordeel van een arts
volstrekt noodzakelijk is om het gevaar dat de stoornis van de geestvermogens de verpleegde binnen de
inrichting doet veroorzaken, af te wenden.

Artikel 16c

1. Behandeling overeenkomstig artikel 16b, onder a, vindt plaats na een schriftelijke beslissing van het hoofd van
de inrichting waarin wordt vermeld voor welke termijn zij geldt.

2. Ten behoeve van de in het eerste lid genoemde beslissing dient te worden overgelegd een verklaring van de
behandelend psychiater alsmede een verklaring van een psychiater die de verpleegde met het oog daarop kort
tevoren heeft onderzocht maar niet bij diens behandeling betrokken was. Uit deze verklaringen dient te blijken
dat de persoon op wie de verklaring betrekking heeft, is gestoord in zijn geestvermogens en dat een geval als
bedoeld in artikel 16b, onder a, zich voordoet. De verklaringen moeten met redenen zijn omkleed en ondertek-
end.

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt gemeld aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht. De
voorzitter van de Commissie van Toezicht doet onverwijld een melding aan de maandcommissaris.

4. De termijn als bedoeld in het eerste lid is zo kort mogelijk, maar niet langer dan drie maanden, gerekend vanaf
de dag waarop de beslissing tot stand komt. Het hoofd van de inrichting doet onverwijld een afschrift van de
beslissing toekomen aan de verpleegde of de persoon als bedoeld in artikel 16, vierde lid.

5. Indien na afloop van de termijn als bedoeld in het eerste lid, voortzetting van de behandeling overeenkomstig
artikel 16b, onder a, nodig is, geschiedt dit slechts krachtens een schriftelijke beslissing van het hoofd van de
inrichting. Het bepaalde in de voorgaande volzin is eveneens van toepassing indien binnen zes maanden na
afloop van de termijn als bedoeld in artikel 16b, onder a, opnieuw behandeling nodig is. Het hoofd van de
inrichting geeft in zijn beslissing aan waarom van een behandeling alsnog het beoogde effect wordt verwacht.
Op zodanige beslissingen is het vierde lid, tweede volzin, van toepassing.

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de toepassing van het eerste, tweede,
vierde en vijfde lid alsmede omtrent de toepassing van artikel 16b, onder b.

7. Deze in het zesde lid bedoelde regels betreffen in ieder geval de melding en de registratie van de behandeling
alsmede de taak van de behandelend arts. Tevens kunnen categorieën van behandelingsmiddelen of -maatregelen
worden aangewezen die niet mogen worden toegepast bij een behandeling als bedoeld in artikel 16b. Bij al-
gemene maatregel van bestuur kunnen voorts ten aanzien van daarbij aangegeven categorieën van behandel-
ingsmiddelen of -maatregelen regels worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop tot toepassing daarvan
moet worden besloten.

Artikel 17

1. De behandeling vindt plaats vanwege de inrichting. Indien een gedeelte van de behandeling niet vanwege de
inrichting kan worden verricht, draagt het hoofd van de inrichting zorg dat dit door een daartoe gekwalificeerde
derde kan geschieden.

2. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat de behandeling overeenkomstig het verplegings- en behandelings-
plan plaatsvindt.

Artikel 18

1. De verpleegde heeft recht op een periodieke evaluatie door het hoofd van de inrichting van het verloop van
de verpleging en behandeling. Deze evaluatie vindt ten minste eenmaal per jaar en, indien de verpleegde een
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ter beschikking gestelde is, in ieder geval tijdig voor de opmaking van een advies als bedoeld in artikel 509o,
tweede lid, onder 1°, van het Wetboek van Strafvordering plaats.

2. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat van iedere evaluatie een verslag wordt gemaakt en dat dit verslag zo
spoedig mogelijk met de verpleegde wordt besproken.

3. Indien de verpleegde van oordeel is dat het evaluatieverslag feitelijk onjuist of onvolledig is, heeft hij het recht
op dit verslag schriftelijk commentaar te geven. Indien het evaluatieverslag niet overeenkomstig het commentaar
wordt verbeterd of aangevuld, draagt het hoofd van de inrichting zorg dat het commentaar aan het evaluatiever-
slag wordt gehecht.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de procedure die met betrekking tot de
evaluatie dient te worden gevolgd en de eisen die aan het verslag daarvan ten minste dienen te worden gesteld.

Artikel 19

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat ten dienste van de verpleging en de behandeling van de verpleegde
een dossier wordt aangelegd, waarin in ieder geval de volgende gegevens worden vastgelegd: a. rapporten uit-
gebracht door of aan de inrichting betreffende de ten uitvoerlegging van de aan de verpleegde opgelegde vrijhei-
dsbenemende straf of maatregel; b. het verplegings- en behandelingsplan; c. op schrift gestelde samenvattingen
van besprekingen voor zover betrekking hebbende op de vaststelling en de wijziging van het verplegings- en
behandelingsplan; d. evaluatieverslagen; e. adviezen en aantekeningen als bedoeld in artikel 509o, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering; f. opname- en ontslaggegevens; g. de aantekening omtrent de oplegging
van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 49, zevende lid.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld inzake de eisen waaraan het verpleegdedossier
ten minste moet voldoen, de gegevens die daarin moeten worden vastgelegd, de termijn gedurende welke het
verpleegdedossier moet worden bewaard, de wijze waarop het verpleegdedossier moet worden beheerd, be-
waard en, na afloop van de bewaartermijn, vernietigd, alsmede de overdracht van gegevens in geval van een
overplaatsing van de verpleegde.

3. Met toepassing van het bepaalde in artikel 464 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn de artikelen 454 en
455 van dit boek niet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

1. De verpleegde heeft, behoudens de overeenkomstig het tweede lid en derde lid te stellen beperkingen, recht op
kennisneming van de in het verpleegdedossier vastgelegde gegevens.

2. Het hoofd van de inrichting kan de verpleegde na een verzoek tot kennisneming van bepaalde gegevens hem
deze onthouden, indien dit noodzakelijk is ter afwending van ernstig gevaar voor de handhaving van de orde of
de veiligheid in de inrichting of ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van anderen dan de verpleegde.

3. Het hoofd van de inrichting kan het recht op kennisneming van evaluatieverslagen beperken tot een daarvan
gemaakte samenvatting, indien de verpleging dit vereist.

4. Het hoofd van de inrichting kan, in geval van toepassing van het tweede of derde lid, een door de verpleegde
gemachtigde persoon doen kennis nemen van de gegevens waarvan de kennisneming aan de verpleegde on-
thouden wordt.

5. Voor wat betreft het verplegings- en behandelingsplan en het evaluatieverslag omvat het recht op kennisneming
tevens het recht op het ontvangen van een afschrift.

6. Met toepassing van het bepaalde in artikel 464 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is artikel 456 van dit
boek niet van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V. CONTROLE EN GEWELDGEBRUIK

Artikel 21
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1. Het recht van de verpleegde op onaantastbaarheid van zijn lichaam, de van zijn lichaam afgescheiden stoffen,
zijn kleding en zijn persoonlijke verblijfsruimte kan overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk worden
beperkt.

2. Het recht van de ter beschikking gestelde op onaantastbaarheid van zijn lichaam kan overeenkomstig het
bepaalde in artikel 30 worden beperkt.

Artikel 22

1. Het hoofd van de inrichting stelt bij de eerste opname in de inrichting, bij de tenuitvoerlegging van een bevel
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en voor zover dit
anderszins noodzakelijk is, de identiteit van de verpleegde vast.

2. Het vaststellen van de identiteit van de verpleegde omvat bij de eerste opname in de inrichting het vragen naar
zijn naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, het adres waarop hij in de basisregistratie personen
is ingeschreven en het adres van zijn feitelijke verblijfplaats buiten de inrichting. Het omvat tevens het nemen
van een of meer vingerafdrukken. In de gevallen waarin van de verpleegde eerder overeenkomstig het Wet-
boek van Strafvordering vingerafdrukken zijn genomen en verwerkt, omvat het vaststellen van zijn identiteit
bij binnenkomst in de inrichting tevens een vergelijking van zijn vingerafdrukken met de van hem verwerkte
vingerafdrukken. In de andere gevallen omvat het vaststellen van zijn identiteit een onderzoek van zijn iden-
titeitsbewijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Artikel 29a, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.

3. Het vaststellen van de identiteit van de verpleegde omvat in de andere gevallen dan de eerste opname in de
inrichting het nemen van een of meer vingerafdrukken en het vergelijken van die vingerafdrukken met de van
hem bij binnenkomst genomen vingerafdrukken. Bij de tenuitvoerlegging van een bevel als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, aanhef, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden worden van de verpleegde tevens een of meer
vingerafdrukken overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering genomen en verwerkt.

4. Het hoofd van de inrichting is bevoegd van de verpleegde een of meer foto’s te nemen. De foto’s kunnen
worden gebruikt voor het vervaardigen van een legitimatiebewijs en voor het voorkomen, opsporen, vervolgen
en berechten van strafbare feiten. De verpleegde is verplicht het legitimatiebewijs bij zich te dragen en op
verzoek van een personeelslid of medewerker te tonen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor het verwerken van de persoons-
gegevens, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.

Artikel 23

1. Het hoofd van de inrichting is bevoegd een verpleegde bij binnenkomst in of bij het verlaten van een inrichting,
voorafgaand aan of na afloop van bezoek, dan wel indien dit anderszins noodzakelijk is in het belang van de
bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan
de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen dan wel de handhaving van de orde of de
veiligheid in de inrichting, aan zijn lichaam of aan zijn kleding te onderzoeken.

2. Het onderzoek aan het lichaam van de verpleegde omvat mede het uitwendig schouwen van de openingen en
holten van het lichaam van de verpleegde. Het onderzoek aan de kleding van de verpleegde omvat mede het
onderzoek van de voorwerpen die de verpleegde bij zich draagt of met zich mee voert.

3. Het onderzoek aan het lichaam van de verpleegde wordt op besloten plaatsen en, voor zover mogelijk, door
personen van hetzelfde geslacht als de verpleegde verricht.

4. Indien bij een onderzoek aan het lichaam of de kleding voorwerpen worden aangetroffen die niet in het bezit van
de verpleegde mogen zijn is het hoofd van de inrichting bevoegd deze in beslag te nemen. Deze bevoegdheid
omvat mede het verwijderen van deze voorwerpen uit de openingen en holten van het lichaam voor zover dit kan
plaatsvinden zonder het gebruik van hulpmiddelen. Hij draagt zorg dat deze voorwerpen, hetzij onder afgifte
van een bewijs van ontvangst ten behoeve van de verpleegde worden bewaard, hetzij met toestemming van
de verpleegde in diens aanwezigheid worden vernietigd, hetzij aan een opsporingsambtenaar ter hand worden
gesteld met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.
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Artikel 24

1. Het hoofd van de inrichting kan, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de
veiligheid in de inrichting dan wel in verband met de verlening van verlof, een verpleegde verplichten urine af
te staan ten behoeve van een onderzoek van die urine op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen.

2. Onze Minister stelt nadere regels omtrent de wijze van uitvoering van het urineonderzoek. Deze regels betreffen
in elk geval het recht van de verpleegde om de uitslag te vernemen en om voor eigen rekening een hernieuwd
onderzoek van de afgestane urine te laten plaatsvinden. Artikel 23, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25

1. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat een verpleegde in het lichaam wordt onderzocht, indien dit noodza-
kelijk is ter afwending van ernstig gevaar voor de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting of
ernstig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de verpleegde. Het onderzoek in het lichaam wordt
verricht door een arts of, in diens opdracht, door een verpleegkundige.

2. Het hoofd van de afdeling waar de verpleegde verblijft kan bij dringende noodzakelijkheid een beslissing als
bedoeld in het eerste lid nemen.

3. Indien bij het onderzoek in het lichaam voorwerpen worden aangetroffen die niet in het bezit van de verpleegde
mogen zijn, en deze voorwerpen door de arts of verpleegkundige uit het lichaam kunnen worden verwijderd,
is het hoofd van de inrichting bevoegd deze in beslag te nemen. Artikel 23, vierde lid, laatste volzin, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 26

1. Het hoofd van de inrichting kan een verpleegde verplichten te gedogen dat ten aanzien van hem een bepaalde
geneeskundige handeling wordt verricht niet zijnde een behandeling als bedoeld in artikel 16b, onder a of b,
indien die handeling naar het oordeel van een arts volstrekt noodzakelijk is ter afwending van gevaar voor
de gezondheid of de veiligheid van de verpleegde of van anderen. De handeling wordt verricht niet zijnde een
behandeling als bedoeld in artikel 16b, onder a of b door een arts of, in diens opdracht, door een verpleegkundige.

2. Artikel 25, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de toepassing van het eerste lid.
Deze regels betreffen in ieder geval de melding en de registratie van de geneeskundige handeling. De algemene
maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-
Generaal.

Artikel 27

1. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat een verpleegde tijdens de separatie door bevestiging van mechanis-
che middelen aan zijn lichaam voor een periode van ten hoogste vierentwintig uren in zijn bewegingsvrijheid
wordt beperkt, indien die beperking noodzakelijk is ter afwending van een van de verpleegde uitgaand ernstig
gevaar voor diens gezondheid of veiligheid of die van anderen. Het hoofd van de inrichting stelt de arts of diens
plaatsvervanger en de commissie van toezicht van de bevestiging onverwijld in kennis.

2. In geval van toepassing van artikel 34, derde lid, kan het hoofd van de afdeling waar de verpleegde verblijft bij
dringende noodzakelijkheid een beslissing als bedoeld in het eerste lid nemen. Het hoofd van de inrichting, de
arts of diens plaatsvervanger en de commissie van toezicht worden hiervan onverwijld in kennis gesteld.

3. Het hoofd van de inrichting kan de bevestiging van mechanische middelen aan het lichaam van de verpleegde
telkens met ten hoogste vierentwintig uren verlengen. De beslissing tot verlenging wordt genomen na overleg
met een aan de inrichting verbonden arts.

4. Onze Minister stelt nadere regels omtrent de bevestiging van mechanische middelen aan het lichaam.

Artikel 28
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1. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat een op afwending of vermindering van gevaarlijk gedrag gerichte
ingreep in het lichaam van een verpleegde, waarvan de gevolgen, naar is te voorzien, niet ongedaan gemaakt
kunnen worden, wordt verricht.

2. Een ingreep als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats indien: a. de arts die voornemens is de ingreep uit te
voeren de verpleegde heeft voorgelicht over de aard en de gevolgen van de ingreep; b. de verpleegde schriftelijk
heeft verklaard in te stemmen met de ingreep; c. een termijn van veertien dagen in acht genomen wordt tussen
de instemming van de verpleegde en de uitvoering van de ingreep.

3. Een arts die voornemens is een ingreep als bedoeld in het eerste lid uit te voeren dient hieromtrent het advies in
te winnen van een niet aan de inrichting verbonden arts.

Artikel 29

1. Het hoofd van de inrichting is bevoegd de persoonlijke verblijfsruimte van een verpleegde op de aanwezigheid
van voorwerpen, die niet in zijn bezit mogen zijn, te onderzoeken: a. indien dit onderzoek plaatsvindt in het
kader van het algemeen toezicht op de aanwezigheid van verboden voorwerpen in de persoonlijke verblijfs-
ruimten van verpleegden; b. indien dit anderszins noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in
artikel 23, eerste lid.

2. Artikel 23, vierde lid, eerste en laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

3. Het hoofd van de inrichting is bevoegd de persoonlijke verblijfsruimte van een verpleegde te onderzoeken op
de aanwezigheid van voorwerpen waarop vermoedelijk celmateriaal van de verpleegde aanwezig is en deze
voorwerpen in beslag te nemen, indien de officier van justitie hem op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet
DNA-onderzoek bij veroordeelden een opdracht tot het in beslag nemen van deze voorwerpen heeft gegeven.

Artikel 30

1. Het hoofd van de inrichting is bevoegd jegens een verpleegde geweld te gebruiken of vrijheidsbeperkende mid-
delen aan te wenden, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op één van de volgende belangen: a. de
handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting; b. de uitvoering van een bij of krachtens deze wet
genomen beslissing; c. de voorkoming van de onttrekking van een verpleegde aan het op hem uitgeoefende
toezicht; d. de uitvoering van een ingevolge het Wetboek van Strafvordering of de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden door de officier van justitie of de rechter-commissaris genomen beslissing.

2. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden is bevoegd jegens een ter beschikking
gestelde geweld te gebruiken of vrijheidsbeperkende middelen aan te wenden met het oog op een belang als
bedoeld in het eerste lid, onder b of c.

3. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf. Degene die geweld heeft gebruikt
maakt hiervan onverwijld een schriftelijk verslag en doet dit verslag onverwijld aan het hoofd van de inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden toekomen.

4. Onze Minister stelt nadere regels omtrent het gebruik van geweld en de aanwending van vrijheidsbeperkende
middelen.

HOOFDSTUK VI. BEWEGINGSVRIJHEID BINNEN DE INRICHTING

Artikel 31

1. De bewegingsvrijheid van verpleegden binnen de inrichting kan zowel per afdeling als per verpleegde ver-
schillen.

2. Een verpleegde heeft, behoudens in geval van toepassing van artikel 32, 34 of 49, eerste lid, onder a, het recht
in totaal tenminste vier uren per dag samen met een of meer medeverpleegden door te brengen.

3. De plaatsing op en overplaatsing naar een afdeling geschieden door het hoofd van de inrichting met inacht-
neming van de volgende belangen: a. de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de
verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goed-
eren; b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting; c. de uitvoering van het verplegings- en
behandelingsplan.
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4. Het hoofd van de inrichting kan aan de plaatsing op een afdeling, voor zover deze een uitbreiding van de
bewegingsvrijheid met zich brengt, voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen voor een verpleegde de
verplichting inhouden om aan bepaalde activiteiten deel te nemen of werkzaamheden of arbeid te verrichten.

Artikel 32

1. Het hoofd van de inrichting kan een verpleegde op een door Onze Minister als zodanig aangewezen afdeling
voor intensieve zorg plaatsen, indien dit noodzakelijk is met het oog op één van de volgende belangen: a. de
bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen
dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen; b. de handhaving van de orde of de
veiligheid in de inrichting; c. de afwending van ernstig gevaar voor de gezondheid van de verpleegde.

2. Het hoofd van de inrichting bepaalt telkens na ten hoogste zes maanden of voortzetting van het verblijf op de
afdeling voor intensieve zorg met het oog op een belang als bedoeld in het eerste lid noodzakelijk is.

3. Een verpleegde, die op een afdeling voor intensieve zorg verblijft, heeft het recht ten minste twee maal een half
uur per dag samen met een of meer medeverpleegden door te brengen.

Artikel 33

Indien de bewegingsvrijheid waarop de verpleegde op grond van de bij of krachtens deze wet gestelde regels recht
heeft, niet is beperkt tot de afdeling waar hij verblijft, kan het hoofd van de inrichting zodanige beperking niettemin
telkens voor een periode van ten hoogste vier weken opleggen, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang
als bedoeld in artikel 32, eerste lid.

Artikel 34

1. Het hoofd van de inrichting is bevoegd een verpleegde af te zonderen of te separeren, indien dit noodzakelijk is
met het oog op een belang als bedoeld in artikel 32, eerste lid.

2. Een ononderbroken verblijf in afzondering of separatie duurt ten hoogste vier weken, behoudens verlenging
overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid.

3. Het hoofd van de afdeling waar de verpleegde verblijft kan bij dringende noodzakelijkheid de beslissing tot
separatie nemen voor ten hoogste vijftien uren.

4. Het hoofd van de inrichting kan de afzondering of separatie telkens, met schriftelijke machtiging van Onze
Minister, met ten hoogste vier weken verlengen.

5. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat, ingeval de separatie langer dan vierentwintig uren duurt, een aan de
inrichting verbonden arts en de commissie van toezicht onverwijld hiervan in kennis worden gesteld.

6. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat in geval van afzondering of separatie het nodige contact tussen
personeelsleden of medewerkers en verpleegde wordt gewaarborgd en naar aard en frequentie op de situatie van
de verpleegde wordt afgestemd.

7. Onze Minister stelt nadere regels omtrent de toepassing van de afzondering of separatie. Deze regels betreffen
in elk geval de rechten die tijdens de afzondering of separatie aan de verpleegde toekomen.

Artikel 34a

1. Het hoofd van de inrichting kan, indien dit ter bescherming van de geestelijke of lichamelijke toestand van de
verpleegde noodzakelijk is, bepalen dat de verpleegde die in afzondering of separatie verblijft, dag en nacht door
middel van een camera wordt geobserveerd.

2. Alvorens hij hiertoe beslist, wint hij het advies in van de voor de behandeling verantwoordelijke psychiater
onderscheidenlijk een aan de inrichting verbonden arts, tenzij dit advies niet kan worden afgewacht. In dat
geval wint het hoofd van de inrichting het advies zo spoedig mogelijk na zijn beslissing in.

HOOFDSTUK VII. CONTACT MET DE BUITENWERELD

Artikel 35
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1. De verpleegde heeft, behoudens de overeenkomstig het tweede tot en met vijfde lid te stellen beperkingen, het
recht brieven en stukken per post te verzenden en te ontvangen. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij het
hoofd van de inrichting anders bepaalt, voor rekening van de verpleegde.

2. Het hoofd van de inrichting is bevoegd enveloppen of andere poststukken afkomstig van of bestemd voor ver-
pleegden op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen te onderzoeken en deze hiertoe te openen. Het openen
geschiedt, voor zover mogelijk, in aanwezigheid van de betrokken verpleegde. Ten aanzien van de in artikel 4,
eerste lid, onder g, genoemde verpleegden geldt deze bevoegdheid slechts indien de kantonrechter van de recht-
bank Den Haag hiertoe de last heeft gegeven.

3. Het hoofd van de inrichting is bevoegd op de inhoud van brieven of andere poststukken afkomstig van of bestemd
voor de verpleegde telkens voor een periode van ten hoogste vier weken toezicht uit te oefenen, indien dit
noodzakelijk is met het oog op één van de volgende belangen: a. de bescherming van de maatschappij tegen de
gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid
van personen of goederen; b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting; c. de afwending
van ernstig gevaar voor de gezondheid van de verpleegde; d. de bescherming van slachtoffers van of anderszins
betrokkenen bij door een verpleegde begane misdrijven; e. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

4. Het toezicht, bedoeld in het derde lid, kan worden beperkt tot bepaalde personen of instanties.

5. Het hoofd van de inrichting kan de verzending of uitreiking van bepaalde brieven of andere poststukken alsmede
bijgesloten voorwerpen weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in het derde
lid.

6. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat de niet uitgereikte brieven of andere poststukken dan wel bijgesloten
voorwerpen, hetzij worden terug gegeven aan de verpleegde of voor diens rekening worden teruggezonden
aan de verzender of een ander door de verpleegde op te geven adres, hetzij onder afgifte van een bewijs van
ontvangst ten behoeve van de verpleegde worden bewaard, hetzij met toestemming van de verpleegde in diens
aanwezigheid worden vernietigd, hetzij aan een opsporingsambtenaar ter hand worden gesteld met het oog op
de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

Artikel 36

1. Het bepaalde in artikel 35, derde tot en met het vijfde lid, is niet van toepassing op brieven, door de verpleegde
gericht aan of afkomstig van: a. leden van het Koninklijk Huis; b. de Eerste of Tweede Kamer der Staten-
Generaal, een commissie daaruit of leden daarvan; c. Onze Minister; d. justitiële autoriteiten; e. de Nationale
ombudsman; f. de geneeskundig inspecteurs van de volksgezondheid; g. de Raad, een commissie daaruit of
leden of buitengewone leden daarvan; h. de commissie van toezicht of een beklagcommissie, of leden daarvan;
i. diens rechtsbijstandverlener; j. diens reclasseringswerker; k. het bestuur, voor zover het een justitiële partic-
uliere inrichting betreft; l. andere door Onze Minister of het hoofd van de inrichting aan te wijzen personen of
instanties.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder d, wordt onder justitiële autoriteiten mede begrepen: organen die
krachtens een wettelijk voorschrift of een in Nederland geldend verdrag bevoegd zijn tot kennisneming van
klachten of behandeling van met een klacht aangevangen zaken.

3. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de wijze van verzending van brieven aan en door de in het eerste
lid genoemde personen en instanties.

Artikel 37

1. De verpleegde heeft het recht ten minste gedurende een uur per week op in de huisregels vastgestelde tijden en
plaatsen bezoek te ontvangen. In de huisregels worden regels gesteld omtrent het aanvragen van bezoek.

2. Het hoofd van de inrichting kan het aantal tegelijk tot de verpleegde toe te laten personen beperken, indien dit
noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting.

3. Het hoofd van de inrichting kan de toelating tot de verpleegde van bezoek of van een bepaalde persoon of
bepaalde personen telkens voor een periode van ten hoogste vier weken weigeren, indien dit noodzakelijk is met
het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde lid.
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4. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat tijdens het bezoek toezicht wordt uitgeoefend, indien dit noodzake-
lijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde lid. Dit toezicht kan omvatten het beluisteren of
opnemen van het gesprek tussen een bezoeker en de verpleegde. Tevoren wordt aan de verpleegde mededeling
gedaan van de aard en de reden van het toezicht.

5. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst op deugdelijke wijze te legitimeren. Het hoofd van de inrichting kan
bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar
kunnen opleveren voor de orde of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op
door de bezoeker meegebrachte voorwerpen. Het hoofd van de inrichting is bevoegd dergelijke voorwerpen
gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan
een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

6. Het hoofd van de inrichting kan het bezoek binnen de daarvoor bestemde tijd beëindigen en de bezoeker uit de
inrichting doen verwijderen, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde
lid.

7. De in artikel 36, eerste lid, onder g en h, genoemde personen en instanties hebben te allen tijde toegang tot de
verpleegde. De overige in dat lid genoemde personen en instanties hebben toegang tot de verpleegde op in de
huisregels vastgestelde tijden en plaatsen. Tijdens het bezoek kunnen zij zich vrijelijk met de verpleegde onder-
houden, behoudens ingeval van de verpleegde een ernstig gevaar uitgaat voor de veiligheid van de bezoeker.

Artikel 38

1. De verpleegde heeft, behoudens de overeenkomstig het tweede tot en met het vijfde lid te stellen beperkingen,
het recht tenminste eenmaal per week gedurende tien minuten een of meer telefoongesprekken te voeren met
personen buiten de inrichting. In de huisregels worden de tijden en plaatsen alsmede het voor het gesprek of
de gesprekken te gebruiken toestel aangewezen. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij het hoofd van
de inrichting anders bepaalt, voor rekening van de verpleegde. In verband met het uitoefenen van toezicht als
bedoeld in het tweede lid, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.

2. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat op de door of met een verpleegde gevoerde telefoongesprekken
toezicht wordt uitgeoefend, indien dit noodzakelijk is om de identiteit van de persoon met wie de verpleegde
een telefoongesprek voert vast te stellen dan wel met het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde
lid. Dit toezicht kan omvatten het beluisteren van een telefoongesprek of het uitluisteren van een opgenomen
telefoongesprek. Aan de betrokkene wordt mededeling gedaan van de aard en de reden van het toezicht. Bij
algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het opnemen van telefoongesprekken en het
bewaren en verstrekken van opgenomen telefoongesprekken.

3. Het hoofd van de inrichting kan het voeren van telefoongesprekken of een bepaald telefoongesprek telkens voor
een periode van ten hoogste vier weken weigeren of een telefoongesprek binnen de daarvoor bestemde tijd
beëindigen, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 35, derde lid.

4. De verpleegde heeft het recht met de in artikel 36, eerste lid, genoemde personen en instanties telefoonge-
sprekken te voeren op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen. Op deze gesprekken wordt geen ander
toezicht uitgeoefend dan noodzakelijk is om de identiteit van de persoon of instantie met wie de verpleegde een
telefoongesprek voert of wenst te voeren vast te stellen.

Artikel 39

1. Het hoofd van de inrichting kan toestemming geven voor het voeren van een gesprek tussen de verpleegde en een
vertegenwoordiger van de media, voor zover dit zich verdraagt met de volgende belangen: a. de bescherming van
de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of
de algemene veiligheid van personen of goederen; b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
c. de bescherming van de openbare orde en de goede zeden; d. de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen dan de verpleegde; e. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

2. Het hoofd van de inrichting kan met het oog op de bescherming van de in het eerste lid genoemde belangen aan
de toegang van een vertegenwoordiger van de media tot de inrichting voorwaarden verbinden. Het hoofd van de
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inrichting is bevoegd een vertegenwoordiger van de media uit de inrichting te doen verwijderen, indien hij de
hem opgelegde voorwaarden niet nakomt.

3. Het hoofd van de inrichting kan op het contact met een vertegenwoordiger van de media toezicht uitoefenen,
indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in het tweede lid. Artikel 37, vierde lid, tweede
en derde volzin, en vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VIII. VERZORGING, ACTIVITEITEN, WERKZAAMHEDEN EN ARBEID

Paragraaf 1. Verzorging en activiteiten

Artikel 40

1. De verpleegde heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen,
vrij te belijden en te beleven.

2. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat in de inrichting voldoende geestelijke verzorging, die zoveel mo-
gelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verpleegden, beschikbaar is.

3. Het hoofd van de inrichting stelt de verpleegde in de gelegenheid op in de huisregels vastgestelde tijden en plaat-
sen: a. persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijke verzorger van de godsdienst of levensovertuiging
van zijn keuze, die aan de inrichting is verbonden; b. contact te onderhouden met andere dan de onder a ge-
noemde geestelijke verzorgers volgens het bepaalde in artikel 37; c. in de inrichting te houden godsdienstige en
levensbeschouwelijke bijeenkomsten van zijn keuze bij te wonen, tenzij het hoofd van de inrichting dit verbiedt
in verband met de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de
beschikbaarheid van de geestelijke verzorging. Deze regels kunnen betrekking hebben op de verlening van
geestelijke verzorging door of vanwege verschillende richtingen van godsdienst of levensovertuiging, op de or-
ganisatie en de bekostiging van de geestelijke verzorging en op de aanstelling van geestelijke verzorgers bij een
inrichting.

Artikel 41

1. De verpleegde heeft recht op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts.

2. De verpleegde heeft recht op raadpleging voor eigen rekening van een arts van zijn keuze.

3. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat een aan de inrichting verbonden arts: a. regelmatig beschikbaar
is voor het houden van een spreekuur; b. op andere tijdstippen beschikbaar is, indien dit in het belang van de
gezondheid van de verpleegde noodzakelijk is; c. de verpleegden die hiervoor in aanmerking komen onder-
zoekt op hun geschiktheid voor deelname aan arbeid, sport of een andere gemeenschappelijke werkzaamheid of
activiteit.

4. Het hoofd van de inrichting draagt zorg voor: a. de verstrekking van de door een aan de inrichting verbonden
arts voorgeschreven medicijnen en diëten; b. de behandeling van de verpleegde op aanwijzing van een aan de
inrichting verbonden arts voor zover deze niet kan worden aangemerkt als een behandeling, bedoeld in artikel
1, onder v; c. de overbrenging van de verpleegde naar een ziekenhuis dan wel andere instelling, indien de onder
b bedoelde behandeling aldaar plaatsvindt.

Artikel 42

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat aan de verpleegden voeding, noodzakelijke kleding en schoeisel
worden verstrekt dan wel dat hem voldoende geldmiddelen ter beschikking worden gesteld om hierin naar
behoren te voorzien.

2. De verpleegde heeft recht op het dragen van eigen kleding en schoeisel, tenzij die een gevaar kunnen opleveren
voor de orde of de veiligheid in de inrichting. Hij kan worden verplicht tijdens het verrichten van werkzaamhe-
den of sport aangepaste kleding of schoeisel te dragen.

3. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat bij de verstrekking van voeding zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van de verpleegden.
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4. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat de verpleegde in staat gesteld wordt het uiterlijk en de lichamelijke
hygiëne naar behoren te verzorgen.

5. In de huisregels worden regels gesteld omtrent de aankoop door verpleegden van andere gebruiksartikelen dan
die welke door het hoofd van de inrichting ter beschikking worden gesteld.

Artikel 43

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg voor de sociale verzorging en hulpverlening, vorming en onder-
wijs, ontspannings- en sportactiviteiten voor de verpleegden, voor zover daarin niet reeds is voorzien in het
verplegings- en behandelingsplan van de betrokken verpleegde.

2. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat een bibliotheekvoorziening aanwezig is. In de huisregels worden
regels gesteld omtrent het gebruik van de bibliotheek door verpleegden.

3. De verpleegde heeft recht op verblijf in de buitenlucht gedurende tenminste een uur per dag.

4. Onze Minister stelt regels omtrent de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden verleend in de
kosten die voor de verpleegde aan het volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere educatieve activiteiten
voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien, kunnen zijn verbonden. Deze voorwaarden kunnen
betreffen de aard, de duur en de kosten van deze activiteiten alsmede de vooropleiding van de verpleegde en
diens vorderingen.

Artikel 44

1. De verpleegde heeft, behoudens de overeenkomstig het tweede tot en met het vierde lid te stellen beperkingen,
het recht hem toebehorende voorwerpen in zijn persoonlijke verblijfsruimte te plaatsen dan wel bij zich te
hebben.

2. In de huisregels kan worden bepaald dat het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de inrichting of een
bepaalde afdeling daarvan verboden is, indien dit bezit een gevaar kan opleveren voor: a. de bescherming van de
maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de
algemene veiligheid van personen of goederen; b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting,
dan wel voor zover zich dit niet verdraagt met de aansprakelijkheid van het hoofd van de inrichting voor de
voorwerpen.

3. Het hoofd van de inrichting kan bepalen dat een verpleegde een hem toebehorend voorwerp, niet behorende tot
de soorten voorwerpen, bedoeld in het tweede lid, niet in zijn persoonlijke verblijfsruimte mag plaatsen of bij
zich mag hebben, indien dit noodzakelijk is met het oog op één van de belangen als genoemd in het tweede lid.

4. Het hoofd van de inrichting is bevoegd aan de verpleegde toebehorende voorwerpen voor diens rekening te laten
onderzoeken ten einde vast te stellen of de toelating of het bezit daarvan ingevolge het bepaalde in het tweede
of derde lid kan worden toegestaan dan wel is verboden.

5. Artikel 23, vierde lid, eerste en laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 45

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het beheer van het eigen
geld van de verpleegde, waaronder begrepen de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden en het arbeidsloon
als bedoeld in artikel 46, tweede, onderscheidenlijk derde lid, en de besteding daarvan door verpleegden, alsmede het
zak- en kleedgeld.

Paragraaf 2. Werkzaamheden en arbeid

Artikel 46

1. De verpleegde is niet verplicht binnen de inrichting werkzaamheden te verrichten, behoudens: a. voor zover dit
voortvloeit uit een aan de uitbreiding van zijn bewegingsvrijheid verbonden voorwaarde als bedoeld in artikel
31, vierde lid, of b. deze werkzaamheden van huishoudelijke aard zijn en betrekking hebben op de ruimten waar
zij verblijven, de persoonlijke verblijfsruimte daaronder begrepen.
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2. Voor het verrichten van werkzaamheden, met uitzondering van de in het eerste lid, onder b, omschreven werkza-
amheden, heeft de verpleegde recht op een door Onze Minister vast te stellen vergoeding. Deze vergoeding
wordt bij de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet
langdurige zorg buiten beschouwing gelaten.

3. De verpleegde is niet verplicht buiten de inrichting arbeid te verrichten, behoudens voor zover dit voortvloeit
uit een aan het verlof of het proefverlof verbonden voorwaarde als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder-
scheidenlijk artikel 51, tweede lid. Indien de verpleegde buiten de inrichting arbeid verricht, blijft het door hem
verdiende arbeidsloon zijn eigendom, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Wet langdurige zorg.

HOOFDSTUK IX. ONDERBRENGING VAN EEN KIND IN DE INRICHTING

Artikel 47

1. Indien een verpleegde een kind in de inrichting wil onderbrengen ten einde het aldaar te verzorgen en op te
voeden behoeft hij hiertoe de toestemming van het hoofd van de inrichting. Het hoofd van de inrichting kan
deze toestemming geven, voor zover dit verblijf zich verdraagt met de volgende belangen: a. de bescherming
van de persoonlijke veiligheid of de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind; b. de handhaving van
de orde of de veiligheid in de inrichting; c. de uitvoering van het verplegings- en behandelingsplan.

2. Het hoofd van de inrichting kan aan de toestemming voorwaarden verbinden met het oog op een belang als
bedoeld in het eerste lid.

3. Het hoofd van de inrichting kan over een door hem voorgenomen onderbrenging van een kind in de inrichting
het advies inwinnen van de Raad voor de Kinderbescherming.

4. Het hoofd van de inrichting kan de toestemming intrekken, indien dit noodzakelijk is met het oog op een be-
lang als bedoeld in het eerste lid of indien de verpleegde een bepaalde voorwaarde niet nakomt. Indien het
hoofd van de inrichting een nader onderzoek nodig oordeelt, kan hij de medewerking van de Raad voor de
Kinderbescherming inroepen.

5. Het hoofd van de inrichting is verplicht de toestemming te weigeren of in te trekken, indien de onderbrenging
van het kind in de inrichting in strijd komt met enige op het gezag over het kind betrekking hebbende beslissing.

6. In de huisregels worden nadere regels gesteld omtrent het verblijf van kinderen in de inrichting.

7. De kosten van de verzorging van het kind komen alleen voor rekening van het Rijk, voor zover de verpleegde
zelf niet in die kosten kan voorzien.

HOOFDSTUK X. DISCIPLINAIRE STRAFFEN

Artikel 48

1. Indien een personeelslid of medewerker van de inrichting constateert dat een verpleegde betrokken is bij feiten
die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel met een ongestoord verloop van de
verpleging en hij voornemens is daarover aan het hoofd van de inrichting schriftelijk verslag te doen, deelt hij
dit de verpleegde mede.

2. Het hoofd van de inrichting beslist over het opleggen van een disciplinaire straf zo spoedig mogelijk nadat hem
verslag is gedaan.

3. Indien het hoofd van de inrichting of zijn vervanger feiten als bedoeld in het eerste lid, constateert, blijft het
eerste lid buiten toepassing.

Artikel 49

1. Het hoofd van de inrichting kan wegens het begaan van feiten als bedoeld in artikel 48, eerste lid, een of meer
van de volgende disciplinaire straffen opleggen: a. afzondering in de persoonlijke verblijfsruimte, gedurende het
gehele etmaal of bepaalde uren daarvan, voor ten hoogste twee weken; b. beperking van de bewegingsvrijheid
tot de afdeling, waar de verpleegde verblijft, voor ten hoogste twee weken; c. geldboete tot een door Onze
Minister te bepalen maximum; d. ontzegging van bezoek van een bepaalde persoon of van bepaalde personen
voor ten hoogste twee weken, indien het feit plaatsvond in verband met bezoek van die persoon of personen; e.
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uitsluiting van deelname aan een of meer gemeenschappelijke activiteiten of werkzaamheden voor ten hoogste
twee weken, indien het feit plaatsvond in verband met die gemeenschappelijke activiteit of werkzaamheid.

2. Het hoofd van de inrichting bepaalt bij de oplegging van een geldboete tevens door welke andere straf de boete
zal worden vervangen, ingeval deze niet binnen de daartoe door hem gestelde termijn is betaald.

3. Het hoofd van de inrichting kan voor feiten als bedoeld in artikel 48, eerste lid, meer dan één straf opleggen,
met dien verstande dat de in het eerste lid onder a en e genoemde straffen slechts kunnen worden opgelegd voor
zover zij te zamen niet langer duren dan twee weken.

4. De oplegging van een straf laat onverlet de mogelijkheid voor het hoofd van de inrichting om ter zake van de
door de verpleegde toegebrachte schade aan eigendommen van de inrichting of personeelsleden of medewerkers
dan wel van medeverpleegden met de verpleegde een regeling te treffen.

5. Indien een straf is opgelegd wordt deze onverwijld ten uitvoer gelegd. Het hoofd van de inrichting kan bepalen
dat een straf niet of slechts ten dele ten uitvoer wordt gelegd.

6. Geen straf kan worden opgelegd indien de verpleegde voor het begaan van een feit als bedoeld in artikel 48,
eerste lid, niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

7. Van elke strafoplegging dan wel wijziging daarvan houdt het hoofd van de inrichting aantekening. Indien een
straf ingevolge hoofdstuk XIII, XIV of XV geheel of ten dele wordt herzien, houdt het hoofd van de inrichting
hiervan aantekening.

HOOFDSTUK XI. VERLOF EN PROEFVERLOF

Artikel 50

1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde
voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of
goederen dusdanig is teruggebracht dat het verantwoord is hem tijdelijk de inrichting te doen verlaten, kan het
hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, met machtiging van Onze Minister, de
ter beschikking gestelde verlof verlenen zich al dan niet onder toezicht buiten de inrichting te begeven. Verlof
kan omvatten een verblijf geheel buiten de inrichting.

2. Als algemene voorwaarde geldt dat de ter beschikking gestelde zich niet aan enig misdrijf zal schuldig maken.
Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden kan aan het verlof bijzondere voor-
waarden, het gedrag van de ter beschikking gestelde betreffende, verbinden. Deze voorwaarden kunnen in-
houden dat de ter beschikking gestelde zich dient te gedragen overeenkomstig de door de toezichthouder gegeven
aanwijzingen.

3. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden kan het verlof intrekken, indien
dit noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter
beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid
van personen of goederen of indien de ter beschikking gestelde een bepaalde voorwaarde niet nakomt.

4. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op verpleegden die niet ter
beschikking zijn gesteld.

5. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden stelt de ter beschikking gestelde of
anderszins verpleegde in de gelegenheid de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden te verlaten
teneinde een gerechtelijke procedure bij te wonen: a. indien hij krachtens wettelijk voorschrift verplicht is voor
een rechter of bestuursorgaan te verschijnen; b. indien hij terzake van een misdrijf moet terecht staan; c. indien
hij bij het bijwonen van de procedure een aanmerkelijk belang heeft en tegen het verlaten van de inrichting
hiertoe geen overwegend bezwaar bestaat.

6. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de wijze waarop het vervoer van de ter beschikking gestelde of
anderszins verpleegde ten behoeve van het bijwonen van een gerechtelijke procedure, bedoeld in het vijfde lid,
plaatsvindt.
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7. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden kan bepalen dat tijdens het verlaten
van de inrichting toezicht wordt uitgeoefend.

Artikel 51

1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde
voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of
goederen dusdanig is teruggebracht dat het verantwoord is hem bij wijze van proef in de maatschappij te doen
terugkeren, kan het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, met machtiging van
Onze Minister, de ter beschikking gestelde proefverlof verlenen.

2. Artikel 50, tweede lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. De bijzondere voorwaarden
kunnen inhouden dat de ter beschikking gestelde zich voor het verkrijgen van hulp en steun wendt tot een in
de machtiging van Onze Minister aangewezen instelling, die aan bepaalde, bij algemene maatregel van bestuur
te stellen eisen, voldoet. Bij het verlenen van hulp en steun wordt de identiteit van de ter beschikking gestelde
vastgesteld. Artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is van
overeenkomstige toepassing.

3. De ter beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend, geniet, behoudens de verplichtingen die
voortvloeien uit hem opgelegde voorwaarden, vrijheid van beweging. Artikel 50, derde lid, is van overeenkom-
stige toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met betrekking tot het verlof en het proefverlof nadere
regels gesteld.

HOOFDSTUK XII. INFORMATIE EN HOORPLICHT

Artikel 52

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat de verpleegde bij binnenkomst in de inrichting, schriftelijk en
zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, op de hoogte wordt gesteld van zijn bij of krachtens deze
wet gestelde rechten en plichten.

2. De verpleegde wordt hierbij in het bijzonder gewezen op diens bevoegdheid: a. een verzoek tot bemiddel-
ing in te dienen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII; b. een klaag- of beroepschrift in te dienen
overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken XIV tot en met XVI.

3. Een verpleegde vreemdeling wordt bij binnenkomst in de inrichting geïnformeerd over zijn recht de consulaire
vertegenwoordiger van zijn land van zijn vrijheidsbeneming op de hoogte te laten stellen.

Artikel 53

1. De verpleegde wordt, zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, gehoord althans daartoe in de gelegen-
heid gesteld alvorens een beslissing wordt genomen omtrent: a. de plaatsing of voortzetting van het verblijf op
een afdeling van intensieve zorg als bedoeld in artikel 32; b. een beperking van de bewegingsvrijheid als bedoeld
in de artikelen 33 of 34; c. een beperking van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in
artikelen 25 tot en met 27; d. het verrichten van geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, onder a
of b; e. de beslissingen met betrekking tot de onderbrenging van een kind in de inrichting als bedoeld in artikel
47; f. de oplegging van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 49; g. de observatie door middel van een
camera, bedoeld in artikel 34a, eerste lid.

2. De ter beschikking gestelde wordt, zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, gehoord althans daartoe
in de gelegenheid gesteld alvorens een beslissing wordt genomen omtrent: a. de beslissingen met betrekking tot
de plaatsing of overplaatsing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk III; b. de intrekking van een verlof of
proefverlof als bedoeld in onderscheidenlijk de artikelen 50, derde lid, en 51, derde lid.

3. Zo nodig geschiedt het horen van betrokkene met bijstand van een tolk. Van het horen van betrokkene wordt
aantekening gehouden.

4. Het horen van betrokkene kan achterwege blijven, indien: a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; b. de
gemoedstoestand van betrokkene daaraan in de weg staat.
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Artikel 54

1. De verpleegde ontvangt onverwijld, schriftelijk en voor zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, een
met redenen omklede, gedagtekende en ondertekende mededeling betreffende: a. elke beslissing als bedoeld in
artikel 53, eerste lid; b. de weigering van verzending of uitreiking van een brief of ander poststuk dan wel van
bijgesloten voorwerpen als bedoeld in artikel 35, vijfde lid; c. de weigering van de toelating tot de verpleegde
van bezoek of een bepaalde bezoeker als bedoeld in artikel 37, derde lid; d. de weigering van het voeren van
telefoongesprekken of een bepaald telefoongesprek als bedoeld in artikel 38, derde lid; e. het verbod van een
contact met een vertegenwoordiger van de media als bedoeld in artikel 39, tweede lid.

2. De ter beschikking gestelde ontvangt onverwijld, schriftelijk en voor zoveel mogelijk in een voor hem begri-
jpelijke taal, een met redenen omklede, gedagtekende en ondertekende mededeling omtrent elke beslissing als
bedoeld in artikel 53, tweede lid.

3. Betrokkene wordt, voor zover van toepassing, in de mededeling gewezen op de mogelijkheid van bemiddeling,
beklag of beroep en de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan alsmede op de mogeli-
jkheid van het doen van een verzoek aan de voorzitter van de beroepscommissie om hangende de uitspraak op
het klaagschrift de tenuitvoerlegging van de beslissing geheel of gedeeltelijk te schorsen.

4. Indien ter zake van de beslissing de machtiging van Onze Minister vereist is, wordt aan de mededeling een
afschrift daarvan gehecht.

HOOFDSTUK XIII. BEMIDDELING

Artikel 55

1. De verpleegde heeft het recht zich, mondeling of schriftelijk, tot de commissie van toezicht te wenden met
het verzoek te bemiddelen ter zake van een grief omtrent de wijze waarop het hoofd van de inrichting zich in
een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen of een bij of krachtens deze wet gestelde zorgplicht
betracht. Een gedraging van een personeelslid of medewerker van de inrichting jegens de verpleegde wordt met
het oog op de toepassing van deze bepaling als een gedraging van het hoofd van de inrichting aangemerkt.

2. Indien de grief een beslissing betreft waartegen beklag openstaat, dient dit verzoek uiterlijk op de zevende dag
na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van die beslissing te worden ingediend.

3. De commissie van toezicht streeft ernaar binnen vier weken een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te
bereiken. Zij kan de bemiddeling geheel of ten dele aan de maandcommissaris of een ander uit haar midden
aangewezen lid opdragen.

4. De commissie van toezicht stelt de verpleegde en het hoofd van de inrichting in de gelegenheid, al dan niet in
elkaars tegenwoordigheid, hun standpunt mondeling toe te lichten. Indien de verpleegde de Nederlandse taal
niet voldoende beheerst, draagt de commissie van toezicht zorg voor de bijstand van een tolk.

5. Zij sluit de bemiddeling af met een mededeling van haar bevindingen aan het hoofd van de inrichting en de
verpleegde. In de gevallen, bedoeld in artikel 56, wordt de verpleegde gewezen op de mogelijkheid van beklag
en de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan.

6. Indien het hoofd van de inrichting of de verpleegde hierom verzoekt, wordt hem zo spoedig mogelijk een
gedagtekend afschrift van de mededeling toegezonden of uitgereikt. De datum van die toezending of uitreiking
wordt op dit afschrift aangetekend. Indien de verpleegde de Nederlandse taal niet voldoende begrijpt, draagt de
commissie van toezicht zorg voor een vertaling van de mededeling.

HOOFDSTUK XIV. BEKLAG

Artikel 56

1. Een verpleegde kan bij de beklagcommissie beklag doen over de volgende door het hoofd van de inrichting
genomen beslissingen: a. de oplegging van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 49; b. de plaatsing of
voortzetting van het verblijf op een afdeling voor intensieve zorg als bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid;
c. een beslissing die een beperking inhoudt van het contact met de buitenwereld als bedoeld in hoofdstuk VII;
d. de weigering of intrekking van de toestemming om een kind in de inrichting onder te brengen als bedoeld in
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artikel 47, eerste en vierde lid; e. enige andere beslissing die een beperking inhoudt van een recht, dat hem op
grond van een bij of krachtens deze wet gegeven voorschrift dan wel enig ander wettelijk voorschrift of een een
ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag toekomt behoudens het gestelde in artikel 57.

2. Een verpleegde kan bij de beklagcommissie beklag doen over de volgende door het hoofd van de inrichting
genomen beslissing tot: a. de intrekking van verlof als bedoeld in artikel 50, derde lid, indien het verlof op het
moment dat het wordt ingetrokken een aaneengesloten periode van meer dan een week heeft geduurd; b. tegen
de intrekking van het proefverlof als bedoeld in artikel 51, derde lid.

3. Een beslissing van een personeelslid of medewerker van de inrichting wordt met het oog op de toepassing van
deze bepaling als een beslissing van het hoofd van de inrichting aangemerkt.

4. Tegen de wijze waarop het hoofd van de inrichting een bij of krachtens deze wet gestelde zorgplicht betracht
staat geen beklag open.

5. Met een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt gelijk gesteld een weigering om te beslissen. Het nemen
van een beslissing wordt geacht te zijn geweigerd, indien niet binnen de wettelijke of, bij het ontbreken daarvan,
binnen een redelijke termijn een beslissing is genomen.

6. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat een verpleegde die beklag wenst te doen daartoe zo spoedig mogelijk
in de gelegenheid wordt gesteld.

Artikel 57

1. Tegen een beslissing tot beperking van de bewegingsvrijheid als bedoeld in artikel 33 staat beklag open nadat
deze een week heeft geduurd.

2. Tegen een beslissing tot separatie en de duur van de separatie staat beklag open nadat de separatie een dag heeft
geduurd.

3. Tegen een beslissing tot afzondering en de duur van de afzondering staat beklag open, nadat de afzondering
twee dagen heeft geduurd.

4. De dag waarop een beslissing als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is genomen blijft buiten beschouwing.

5. Tegen de beslissing tot verlenging van de separatie of afzondering op de voet van het bepaalde in artikel 34,
vierde lid, staat beklag open.

6. Tegen de beslissing tot het toepassen van cameraobservatie op grond van artikel 34a, eerste lid, staat beklag
open.

Artikel 58

1. De verpleegde doet beklag door de indiening van een klaagschrift bij de secretaris van de beklagcommissie van
de inrichting waar de beslissing waarover hij klaagt is genomen.

2. De indiening van het klaagschrift kan door tussenkomst van het hoofd van de inrichting waar de verpleegde
verblijft geschieden. Het hoofd van de inrichting draagt in dat geval zorg dat het klaagschrift, of, indien het
klaagschrift zich in een gesloten envelop bevindt de envelop, van een dagtekening wordt voorzien.

3. Het klaagschrift vermeldt zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover wordt geklaagd en de redenen van
het beklag. Indien de verpleegde omtrent de beslissing waarover hij klaagt geen verzoek tot bemiddeling heeft
gedaan, vermeldt hij de redenen hiervoor in het klaagschrift.

4. Indien de verpleegde de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, kan hij het klaagschrift in een andere taal
indienen. De voorzitter van de beklagcommissie kan bepalen dat het klaagschrift in de Nederlandse taal wordt
vertaald. De vergoeding van de voor de vertaling gemaakte kosten geschiedt volgens regelen te stellen bij
algemene maatregel van bestuur

5. Het klaagschrift moet uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de
beslissing waarover hij zich wenst te beklagen worden ingediend. Als dag waarop het klaagschrift is ingedi-
end, geldt die van de ontvangst door de secretaris dan wel de dagtekening, bedoeld in het tweede lid. Een na
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afloop van deze termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat de verpleegde in verzuim is geweest.

6. Ingeval de verpleegde een verzoek tot bemiddeling inzake de bestreden beslissing heeft gedaan, dan moet, in
afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, het klaagschrift worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na
die waarop de verpleegde de schriftelijke mededeling van de bevindingen van de commissie van toezicht heeft
ontvangen.

Artikel 59

1. Het klaagschrift wordt behandeld door een door de commissie van toezicht uit haar midden benoemde beklag-
commissie, bestaande uit drie leden, die wordt bijgestaan door een secretaris. Een lid van de commissie van
toezicht neemt geen deel aan de behandeling van het klaagschrift, indien hij heeft bemiddeld ter zake van de
beslissing waarop het klaagschrift betrekking heeft of daarmede op enige andere wijze bemoeienis heeft gehad.

2. Onze Minister kan, bij justitiële particuliere inrichtingen op voordracht van het bestuur, leden van andere com-
missies van toezicht aanwijzen die van een beklagcommissie deel uit kunnen maken.

3. De voorzitter dan wel een door hem aangewezen lid van de beklagcommissie kan, indien hij het beklag van
eenvoudige aard, dan wel kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond acht, als
enkelvoudig lid van de beklagcommissie het klaagschrift afdoen, met dien verstande dat hij tevens de bevoegdhe-
den bezit die aan de voorzitter van de voltallige beklagcommissie toekomen.

4. De voorzitter, dan wel het door hem aangewezen lid als bedoeld in het derde lid, kan de behandeling te allen
tijde verwijzen naar de voltallige beklagcommissie.

5. De behandeling van het klaagschrift vindt niet in het openbaar plaats, behoudens ingeval de beklagcommissie
van oordeel is dat de niet openbare behandeling niet verenigbaar is met enige een ieder verbindende bepaling
van een in Nederland geldend verdrag.

Artikel 60

1. De secretaris van de beklagcommissie zendt het hoofd van de inrichting een afschrift van het klaagschrift toe.
Het hoofd van de inrichting geeft dienaangaande zo spoedig mogelijk schriftelijk de nodige inlichtingen aan
de beklagcommissie, tenzij hij van oordeel is dat het klaagschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk onge-
grond is. Hij voegt daaraan de opmerkingen toe waartoe het klaagschrift hem overigens aanleiding geeft. Aan
de klager geeft de secretaris van de beklagcommissie schriftelijk kennis van de inhoud van deze inlichtingen en
opmerkingen.

2. Indien de commissie van toezicht omtrent de beslissing waarover wordt geklaagd heeft bemiddeld en zij haar
bevindingen schriftelijk aan de klager en het hoofd van de inrichting heeft medegedeeld, voegt de secretaris van
de beklagcommissie de bevindingen bij de processtukken.

Artikel 61

1. De beklagcommissie stelt de klager en het hoofd van de inrichting in de gelegenheid omtrent het klaagschrift
mondeling opmerkingen te maken, tenzij zij het beklag aanstonds kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk onge-
grond of kennelijk gegrond acht.

2. De klager en het hoofd van de inrichting kunnen de voorzitter van de beklagcommissie de vragen opgeven die
zij aan elkaar gesteld wensen te zien.

3. De beklagcommissie kan het hoofd van de inrichting en de klager buiten elkaars aanwezigheid horen. In dat
geval worden zij in de gelegenheid gesteld vooraf de vragen op te geven die zij gesteld wensen te zien en wordt
de zakelijke inhoud van de aldus afgelegde verklaring door de voorzitter van de beklagcommissie aan de klager
onderscheidenlijk het hoofd van de inrichting mondeling medegedeeld.

4. De beklagcommissie kan ook bij andere personen mondeling of schriftelijk inlichtingen inwinnen. Indien mon-
deling inlichtingen worden ingewonnen zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 62
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1. De klager heeft het recht zich te doen bijstaan door een rechtsbijstandverlener of een andere vertrouwensper-
soon, die daartoe van de beklagcommissie toestemming heeft gekregen. Indien aan de klager een advocaat is
toegevoegd, geschieden diens beloning en de vergoeding van de door hem gemaakte kosten volgens regelen te
stellen bij algemene maatregel van bestuur.

2. Indien de klager de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, draagt de voorzitter zorg voor de bijstand van een
tolk. De beloning van de tolk en de vergoeding van de door de tolk gemaakte kosten geschieden volgens regelen
te stellen bij algemene maatregel van bestuur.

3. Tijdens de beklagprocedure staat de beklagcommissie aan de klager op diens verzoek toe van de gedingstukken
kennis te nemen.

4. Indien de klager elders verblijft kunnen de opmerkingen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, op verzoek van de
beklagcommissie ten overstaan van een lid van een andere beklagcommissie worden gemaakt.

5. Van het horen van de betrokkenen maakt de secretaris een schriftelijk verslag, dat door de voorzitter en de
secretaris wordt ondertekend. Bij verhindering van één van hen wordt de reden daarvan in het verslag vermeld.

Artikel 63

De voorzitter van de beklagcommissie kan de behandeling van het klaagschrift voor bepaalde of onbepaalde tijd uit-
stellen, indien hij van oordeel is dat het klaagschrift zich leent voor bemiddeling of indien de bemiddelingsprocedure
nog niet is afgesloten. In het eerste geval stelt de voorzitter een afschrift van het klaagschrift ter hand aan de maand-
commissaris of aan een ander lid van de commissie van toezicht met het verzoek om te bemiddelen. Artikel 55 is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 64

1. Hangende de uitspraak op het klaagschrift kan de voorzitter van de beroepscommissie op verzoek van de klager,
na het hoofd van de inrichting te hebben gehoord, de tenuitvoerlegging van de beslissing waarop het klaagschrift
betrekking heeft geheel of gedeeltelijk schorsen.

2. De voorzitter doet hiervan onverwijld mededeling aan het hoofd van de inrichting en de klager.

Artikel 65

1. De beklagcommissie doet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een termijn van vier weken te rekenen
vanaf de datum waarop het klaagschrift is ontvangen of, bij toepassing van artikel 63, te rekenen vanaf de datum
waarop de bemiddeling is afgesloten, uitspraak. In bijzondere omstandigheden kan de beklagcommissie deze
termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van deze verlenging wordt aan het hoofd van de inrichting en de
klager mededeling gedaan.

2. De uitspraak is met redenen omkleed en gedagtekend. Aan de uitspraak is een verslag van de door de beklag-
commissie gehoorde personen gehecht. Zij wordt door de voorzitter, alsmede door de secretaris ondertekend.
Bij verhindering van één van hen wordt de reden daarvan in de uitspraak vermeld. Aan de klager en het hoofd
van de inrichting wordt onverwijld en kosteloos een afschrift van de uitspraak van de beklagcommissie toege-
zonden of uitgereikt. De datum van die toezending of uitreiking wordt op dit afschrift aangetekend.

3. De uitspraak vermeldt de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de beroepscommissie en de wijze waarop
en de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan alsmede de mogelijkheid van het doen van een verzoek aan
de voorzitter van de beroepscommissie om hangende de uitspraak op het beroepschrift de tenuitvoerlegging van
de uitspraak van de beklagcommissie geheel of gedeeltelijk te schorsen.

4. Indien de klager de Nederlandse taal niet voldoende beheerst en in de inrichting niet op andere wijze in een
vertaling kan worden voorzien, draagt de voorzitter van de beklagcommissie zorg voor een vertaling van de
uitspraak en de mededeling als bedoeld in het tweede, onderscheidenlijk derde lid. De vergoeding van de voor
de vertaling gemaakte kosten geschieden volgens regelen te stellen bij algemene maatregel van bestuur.

5. De voorzitter van de beklagcommissie kan de uitspraak ook mondeling mededelen aan de klager en het hoofd
van de inrichting. Deze worden daarbij gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de beroep-
scommissie, de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan, alsmede op de mogelijkheid
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tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de uitspraak als bedoeld in artikel 67, vierde lid. Als dag van de
uitspraak geldt de dag van het doen van deze mededeling. Indien mondeling uitspraak wordt gedaan, wordt de
uitspraak op het klaagschrift aangetekend.

6. Indien het vijfde lid toepassing heeft gevonden en beroep wordt ingesteld als voorzien in artikel 67, eerste lid,
vindt uitwerking van de uitspraak van de beklagcommissie plaats op de wijze als bedoeld in het tweede lid. De
secretaris van de beklagcommissie zendt een afschrift van deze uitspraak toe aan het hoofd van de inrichting, de
klager en de beroepscommissie.

7. De secretaris zendt van alle uitspraken van de beklagcommissie een afschrift naar Onze Minister. Een ieder heeft
recht op kennisneming van deze uitspraken en het ontvangen van een afschrift daarvan. Onze Minister draagt
zorg dat dit afschrift geen gegevens bevat waaruit de identiteit van de verpleegde kan worden afgeleid. Met
betrekking tot de kosten van het ontvangen van een afschrift is het bij of krachtens de Wet tarieven in strafzaken
bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 66

1. De uitspraak van de beklagcommissie strekt tot gehele of gedeeltelijke: a. niet-ontvankelijkverklaring van het
beklag; b. ongegrondverklaring van het beklag; c. gegrondverklaring van het beklag.

2. Indien de beklagcommissie van oordeel is dat de beslissing waarover is geklaagd: a. in strijd is met een in de
inrichting geldend wettelijk voorschrift of een een ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend
verdrag dan wel b. bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, waaronder de veiligheid van de
samenleving en de belangen van slachtoffers en nabestaanden, onredelijk of onbillijk moet worden geacht,
verklaart zij het beklag gegrond en vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk.

3. Bij toepassing van het bepaalde in het tweede lid kan de beklagcommissie: a. het hoofd van de inrichting
opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak; b. bepalen dat haar uitspraak in
de plaats treedt van de vernietigde beslissing; c. volstaan met de gehele of gedeeltelijke vernietiging.

4. Bij toepassing van het bepaalde in het derde lid, onder a, kan de beklagcommissie in haar uitspraak een termijn
stellen.

5. De beklagcommissie kan bepalen dat de uitspraak geheel of gedeeltelijk buiten werking blijft totdat deze onher-
roepelijk is geworden.

6. Indien het bepaalde in het tweede lid toepassing vindt, worden de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing,
voor zover mogelijk, door het hoofd van de inrichting ongedaan gemaakt, dan wel in overeenstemming gebracht
met de uitspraak van de beklagcommissie.

7. Voor zover de in het zesde lid bedoelde gevolgen niet meer ongedaan te maken zijn, bepaalt de beklagcommissie,
na het hoofd van de inrichting te hebben gehoord, of enige tegemoetkoming aan de klager geboden is. Zij stelt
de tegemoetkoming, die geldelijk van aard kan zijn, vast.

HOOFDSTUK XV. BEROEP TEGEN DE UITSPRAAK VAN DE BEKLAGCOMMISSIE

Artikel 67

1. Tegen de uitspraak van de beklagcommissie, kunnen het hoofd van de inrichting en de klager beroep instellen
bij de beroepscommissie door het indienen van een beroepschrift. Het met redenen omklede beroepschrift moet
uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die
van de mondelinge mededeling van de uitspraak bij de secretaris van de beroepscommissie worden ingediend.

2. Het beroepschrift wordt behandeld door een door de Raad benoemde commissie van tenminste drie leden of
buitengewone leden, die wordt bijgestaan door een secretaris.

3. Ten aanzien van de behandeling van het beroepschrift zijn de artikelen 56, vijfde lid, 58, tweede, vierde en
vijfde lid, tweede en derde volzin, 59, vijfde lid, 60, eerste lid, 61 en 62, eerste, tweede, derde en vijfde lid,
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de beroepscommissie kan bepalen dat: a. het hoofd
van de inrichting en de klager uitsluitend in de gelegenheid worden gesteld omtrent het beroepschrift schriftelijk
opmerkingen te maken; b. de mondelinge opmerkingen ten overstaan van een lid van de beroepscommissie
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worden gemaakt; c. ingeval bij een ander persoon mondeling inlichtingen worden ingewonnen, het hoofd van
de inrichting en de klager uitsluitend in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk de vragen op te geven die zij
aan die persoon gesteld wensen te zien.

4. De indiening van het beroepschrift schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie niet,
behalve voor zover deze de vaststelling van een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 66, zevende lid, in-
houdt. Hangende de uitspraak op het beroepschrift kan de voorzitter van de beroepscommissie op verzoek van
degene die beroep heeft ingesteld en gehoord de andere betrokkene in de procedure de tenuitvoerlegging van
de uitspraak van de beklagcommissie schorsen. Hij doet hiervan onverwijld mededeling aan het hoofd van de
inrichting en de klager.

Artikel 68

1. De beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak.

2. De uitspraak van de beroepscommissie strekt tot gehele of gedeeltelijke: a. niet-ontvankelijkverklaring van het
beroep; b. bevestiging van de uitspraak van de beklagcommissie, hetzij met overneming, hetzij met verbetering
van de gronden; c. vernietiging van de uitspraak van de beklagcommissie.

3. Indien het bepaalde in het tweede lid, onder c, toepassing vindt, doet de beroepscommissie hetgeen de beklag-
commissie had behoren te doen.

4. Ten aanzien van de uitspraak van de beroepscommissie zijn de artikelen 65, tweede lid, eerste en derde tot
en met vijfde volzin, vierde en zevende lid, en 66, met uitzondering van het vijfde lid, van overeenkomstige
toepassing.

HOOFDSTUK XVI. BEROEP TEGEN BESLISSINGEN WAARTEGEN GEEN BEKLAG OPENSTAAT

Artikel 69

1. Een ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde kan beroep instellen tegen: a. de plaatsing of overplaats-
ing overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 11, 13 en 14; b. de verlenging van de termijnen, bedoeld in
artikel 12, tweede lid, onderscheidenlijk 13, tweede lid; c. de intrekking van de machtiging door Onze Minister
als bedoeld in de artikelen 50 en 51; d. de beslissing van het hoofd van de particuliere inrichting, niet zijnde
een justitiële particuliere inrichting, inzake intrekking van verlof als bedoeld in artikel 50, derde lid, indien het
verlof op het moment dat het wordt ingetrokken een aaneengesloten periode van meer dan een week heeft gedu-
urd; e. de beslissing van het hoofd van de particuliere inrichting, niet zijnde een justitiële particuliere inrichting,
inzake de intrekking van het proefverlof als bedoeld in artikel 51, derde lid; f. enige andere door Onze Minister
genomen beslissing die een beperking inhoudt van een recht, dat hem op grond van een bij of krachtens deze
wet gegeven voorschrift dan wel enig ander wettelijk voorschrift of enige een ieder verbindende bepaling van
een in Nederland geldend verdrag toekomt; g. een beslissing als bedoeld in het eerste lid van artikel 16c.

2. Het beroepschrift wordt behandeld door een door de Raad benoemde commissie van drie leden of buitengewone
leden, die wordt bijgestaan door een secretaris.

3. Artikel 56, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Met betrekking tot de behandeling van het beroepschrift zijn de artikelen 56, vijfde lid, 58, tweede lid, derde
lid, met uitzondering van de tweede volzin, vierde en vijfde lid, 59, vijfde lid, 60, eerste lid, 61, 62, eerste,
tweede, derde en vijfde lid, en 64 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de commissie kan
bepalen dat: a. omtrent het beroepschrift uitsluitend schriftelijk opmerkingen kunnen worden gemaakt; b. de
mondelinge opmerkingen ten overstaan van een lid van de commissie worden gemaakt; c. ingeval bij een ander
persoon mondeling inlichtingen worden ingewonnen, betrokkenen uitsluitend in de gelegenheid worden gesteld
schriftelijk de vragen op te geven die zij aan die persoon gesteld wensen te zien.

5. De commissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak. Met betrekking tot de uitspraak zijn de artikelen 65, tweede
en vierde lid, en zevende lid, met uitzondering van de eerste volzin, en 66, met uitzondering van het vijfde lid,
van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK XVII. MEDEZEGGENSCHAP EN VERTEGENWOORDIGING
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Artikel 70

1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat uit en door de verpleegden een verpleegdenraad kan worden gekozen.

2. De verpleegdenraad heeft tot taak met het hoofd van de inrichting in overleg te treden over alle algemene onder-
werpen betreffende het leef- en woonklimaat van de inrichting. Zowel de raad als het hoofd van de inrichting
kunnen deze onderwerpen in dat overleg aan de orde stellen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de bevoegdheden, de samenstelling en de werk-
wijze van de verpleegdenraad.

Artikel 71

1. De in de hoofdstukken XII tot en met XVI aan de ter beschikking gestelde of de verpleegde toekomende rechten
kunnen, behoudens ingeval de beklag- of beroepscommissie of commissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid,
van oordeel is dat zwaarwegende belangen van betrokkene zich daartegen verzetten, mede worden uitgeoefend
door: a. de curator, indien betrokkene onder curatele is gesteld; b. de mentor, indien ten behoeve van betrokkene
een mentorschap is ingesteld; c. de ouders of voogd, indien betrokkene minderjarig is.

2. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden draagt zorg dat de in het eerste lid
genoemde personen op deze rechten opmerkzaam worden gemaakt.

HOOFDSTUK XVIII. BIJZONDERE BEPALING TEN AANZIEN VAN MET HUN INSTEMMING OPGENOMEN
VERPLEEGDEN

Artikel 72

1. Het hoofd van de inrichting kan het verblijf van een verpleegde als bedoeld in artikel 4 onder d, e of g, beëindi-
gen, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet: a. de stoornis van de geestvermogens van
de verpleegde is zodanig verminderd dat het, mede gelet op de veiligheid van anderen dan de verpleegde of
de algemene veiligheid van personen of goederen, verantwoord is hem in de maatschappij te doen terugkeren;
b. de voortzetting van het verblijf in de inrichting van de verpleegde levert gevaar op voor de handhaving van
de orde of de veiligheid in de inrichting of de behandeling van andere verpleegden; c. het belang van de ver-
pleegde brengt mee dat zijn behandeling elders wordt voortgezet; d. de behandeling van de verpleegde geeft
onvoldoende resultaten te zien.

2. Het hoofd van de inrichting beëindigt het verblijf van een verpleegde als bedoeld in het eerste lid onverwijld
indien deze daarom verzoekt.

HOOFDSTUK XVIIIA. SUBSIDIËRING VAN JUSTITIËLE PARTICULIERE INRICHTINGEN

Artikel 73

1. Onze Minister verstrekt aan de rechtspersoon die een justitiële particuliere inrichting beheert een subsidie voor
de kosten van de exploitatie van de inrichting.

2. De subsidie wordt per boekjaar verstrekt.

3. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

4. Onze Minister kan voorschotten op de in het eerste lid bedoelde subsidie verlenen.

Artikel 74

1. Omtrent de verstrekking van de subsidie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, sluit Onze Minister namens de Staat
een overeenkomst met de rechtspersoon die de justitiële particuliere inrichting beheert.

2. Met betrekking tot de subsidie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, kan hetgeen ingevolge titel 4.2 van de Algemene
wet bestuursrecht bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald, in afwijking van die titel worden bepaald bij de
overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 75

De overeenkomst regelt in ieder geval:
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1. welke gegevens Onze Minister met het oog op het opstellen van de begroting van de inrichting verstrekt
aan de rechtspersoon die de inrichting beheert, alsmede op welk tijdstip deze gegevens uiterlijk worden
verstrekt;

2. welke termijn bij de indiening van de aanvraag tot subsidieverlening in acht wordt genomen;

3. de bij de aanvraag tot subsidieverlening, onderscheidenlijk de aanvraag tot subsidievaststelling over te
leggen gegevens of bescheiden;

4. op welke wijze het bedrag van de subsidie wordt bepaald;

5. op welke wijze het bedrag van de voorschotten wordt bepaald en op welke tijdstippen deze worden betaald;

6. aan welke eisen de begroting, het financiële verslag en het activiteitenverslag moeten voldoen;

7. voor welke handelingen de rechtspersoon die de inrichting beheert de toestemming van Onze Minister
behoeft;

8. in welke gevallen de rechtspersoon die de inrichting beheert een vergoeding voor vermogensvorming als
bedoeld in artikel 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigd is, alsmede op welke wijze deze
vergoeding wordt berekend;

9. het vormen van een egalisatiereserve door de rechtspersoon die de inrichting beheert, en

10. het door de rechtspersoon die de inrichting beheert verstrekken van gegevens ten behoeve van het door
Onze Minister ten aanzien van de strafrechtstoepassing te voeren beleid.

Artikel 76

1. Onze Minister kan de overeenkomst opzeggen met ingang van het tijdstip waarop de aanwijzing als justitiële
particuliere inrichting eindigt.

2. De overeenkomst kan voorts worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst bepaalde termijn,
of, bij het ontbreken van zulk een termijn, met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 77

1. Naast een subsidie in de exploitatiekosten kan Onze Minister aan de rechtspersoon die een particuliere justitiële
inrichting beheert subsidie verstrekken voor: a. bouwprojecten; b. bijzondere projecten.

2. Onze Minister kan voorschotten op de in het eerste lid bedoelde subsidies verlenen.

HOOFDSTUK XIX. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 78

[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel 79

[Wijzigt de Beginselenwet gevangeniswezen.]

Artikel 80

[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

Artikel 81

[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel 82

[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 83

[Vervallen per 17-02-1999]
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Artikel 84

De regels vastgesteld krachtens artikel 37c van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit artikel gold vóór de inwerk-
ingtreding van deze wet, worden geacht te zijn vastgesteld krachtens de toepasselijke bepalingen van deze wet.

Artikel 85

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 86

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip
worden vastgesteld waarop de artikelen 12 en 74, onderdeel K, in werking treden.

Artikel 87

Deze wet kan worden aangehaald als: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

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

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 25 juni 1997

Beatrix

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Uitgegeven de achtste juli 1997

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

3.12 BEHANDELOVEREEKOMST

Burgerlijk Wetboek Boek 7 Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

Artikel 446

1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandel-
ingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener,
zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt
tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de
persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks
betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt.

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: a. alle verrichtingen - het onderzoeken
en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende
hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand
te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen; b. andere dan de onder a bedoelde handelin-
gen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die
hoedanigheid.

3. Tot de handelingen, bedoeld in lid 1, worden mede gerekend het in het kader daarvan verplegen en verzorgen
van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de patiënt voorzien in de materiële omstandigheden
waaronder die handelingen kunnen worden verricht.

4. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezond-
heidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in
verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening,

78 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden.

Artikel 447

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behan-
delingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de
overeenkomst onmiddellijk verband houden.

2. De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting
van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

3. In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de minderjarige bekwaam in en
buiten rechte op te treden.

Artikel 448

1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen onder-
zoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de
gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet
heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden door hetgeen de patiënt
redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van: a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij
noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen; b. de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor
de gezondheid van de patiënt; c. andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het
onderzoek of de behandeling.

3. De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan ken-
nelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de hulpver-
lener de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de
patiënt alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlener maakt geen gebruik van
zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

Artikel 449

Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achter-
wege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor
hemzelf of anderen kan voortvloeien.

Artikel 450

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.

2. Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is
tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting
kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig
is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de
toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

3. In het geval waarin een patiënt van zestien jaren of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake, worden door de hulpverlener en een persoon als bedoeld in de leden 2
of 3 van artikel 465, de kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot bedoelde
redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van toestemming als bedoeld in lid 1,
opgevolgd. De hulpverlener kan hiervan afwijken indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

Artikel 451

Op verzoek van de patiënt legt de hulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende
aard deze toestemming heeft gegeven.
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Artikel 452

De patiënt geeft de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het
uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

Artikel 453

De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in
overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende
professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register
opgenomen voor hem geldende professionele standaard.

Artikel 454

1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier
aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde ver-
richtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor
een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.

2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier
opgenomen stukken aan het dossier toe.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden,
gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijk-
erwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Artikel 455

1. De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie maanden na
een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

2. Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring
van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de
wet zich tegen vernietiging verzet.

Artikel 456

De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, be-
doeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke
vergoeding in rekening brengen.

Artikel 457

1. Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan
de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel
454, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze
slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking
kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of
krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

2. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking
noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandel-
ingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener door inlichtingen
over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg
van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

Artikel 458
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1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 kunnen zonder toestemming van de patiënt ten behoeve van
statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd
inlichtingen over de patiënt of inzage in de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt indien: a. het
vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek
is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt
geschaad, of b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet
kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt
dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

2. Verstrekking overeenkomstig lid 1 is slechts mogelijk indien: a. het onderzoek een algemeen belang dient, b.
het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en c. voor zover de betrokken
patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

3. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.

Artikel 459

1. De hulpverlener voert verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomst uit buiten de waarnem-
ing van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden
waargenomen door anderen. Indien de hulpverlener apotheker is, is de verplichting, bedoeld in de eerste volzin,
niet van toepassing voor zover het de visuele waarneming door anderen dan de patiënt betreft.

2. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering
van de verrichting noodzakelijk is.

3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de verrichting op grond van de artike-
len 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener door verrichtingen te doen waarnemen niet geacht kan worden
de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks niet toe.

Artikel 460

De hulpverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen.

Artikel 461

De opdrachtgever is de hulpverlener loon verschuldigd, behoudens voor zover deze voor zijn werkzaamheden loon
ontvangt op grond van het bij of krachtens de wet bepaalde dan wel uit de overeenkomst anders voortvloeit.

Artikel 462

1. Indien ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat bij die
overeenkomst geen partij is, is het ziekenhuis voor een tekortkoming daarbij mede aansprakelijk, als ware het
zelf bij de overeenkomst partij.

2. Onder ziekenhuis als bedoeld in lid 1 worden verstaan een krachtens artikel 5 van de Wet toelating zorginstellin-
gen als ziekenhuis, verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting toegelaten instelling of afdeling daarvan, een
academisch ziekenhuis alsmede een abortuskliniek in de zin van de Wet afbreking zwangerschap.

Artikel 463

De aansprakelijkheid van een hulpverlener of, in het geval bedoeld in artikel 462, van het ziekenhuis, kan niet worden
beperkt of uitgesloten.

Artikel 464

1. Indien in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf anders dan krachtens een behandel-
ingsovereenkomst handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verricht, zijn deze afdeling alsmede
de artikelen 404, 405 lid 2 en 406 van afdeling 1 van deze titel van overeenkomstige toepassing voor zover de
aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

2. Betreft het handelingen als omschreven in artikel 446 lid 4, dan: a. worden de in artikel 454 bedoelde bescheiden
slechts bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek, tenzij het bepaalde bij
of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet; b. wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking
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heeft in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek wenst
te vernemen. Indien die wens is geuit en de handelingen niet worden verricht in verband met een tot stand
gekomen arbeidsverhouding of burgerrechtelijke verzekering dan wel een opleiding waartoe de betrokkene reeds
is toegelaten, wordt bedoelde persoon tevens in de gelegenheid gesteld mee te delen of hij van de uitslag en
de gevolgtrekking als eerste kennis wenst te nemen teneinde te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan
anderen wordt gedaan.

Artikel 465

1. De verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien worden, indien de
patiënt de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, door de hulpverlener nagekomen jegens de ouders die
het gezag over de patiënt uitoefenen dan wel jegens zijn voogd.

2. Hetzelfde geldt indien de patiënt de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt, maar niet in staat kan worden geacht
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, tenzij zodanige patiënt meerderjarig is en onder curatele
staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld, in welke gevallen nakoming jegens de curator of de
mentor geschiedt.

3. Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn be-
langen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden
de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpver-
lener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te
treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de
echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst,
dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze
persoon dat niet wenst.

4. De hulpverlener komt zijn verplichtingen na jegens de in de leden 1 en 2 bedoelde wettelijke vertegenwoordigers
van de patiënt en de in lid 3 bedoelde personen, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een
goed hulpverlener.

5. De persoon jegens wie de hulpverlener krachtens de leden 2 of 3 gehouden is de uit deze afdeling jegens de
patiënt voortvloeiende verplichtingen na te komen, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Deze
persoon is gehouden de patiënt zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken.

6. Verzet de patiënt zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een persoon als bedoeld in de leden
2 of 3 toestemming heeft gegeven, dan kan de verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig
is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.

Artikel 466

1. Is op grond van artikel 465 voor het uitvoeren van een verrichting uitsluitend de toestemming van een daar be-
doelde persoon in plaats van die van de patiënt vereist, dan kan tot de verrichting zonder die toestemming worden
overgegaan indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van
de verrichting kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.

2. Een volgens de artikelen 450 en 465 vereiste toestemming mag worden verondersteld te zijn gegeven, indien de
desbetreffende verrichting niet van ingrijpende aard is.

Artikel 467

1. Van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen kunnen worden gebruikt voor medisch statistisch of
ander medisch wetenschappelijk onderzoek voor zover de patiënt van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is,
geen bezwaar heeft gemaakt tegen zodanig onderzoek en het onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid wordt
verricht.

2. Onder onderzoek met van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen wordt verstaan onderzoek waarbij
is gewaarborgd dat het bij het onderzoek te gebruiken lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen gegevens
niet tot de persoon herleidbaar zijn.

Artikel 468
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Van de bepalingen van deze afdeling en van de artikelen 404, 405 lid 2 en 406 kan niet ten nadele van de patiënt
worden afgeweken.

3.13 BOPZ

(Tekst geldend op: 26-09-2008)

--------------------------------------------------------------------------

Wet van 29 oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb.
96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 de wet van 27
april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen
door een nieuwe wet te vervangen en de nieuwe wet, in aanmerking genomen
de in het algemeen op het gebied van de zorg voor de volksgezondheid
bestaande regelingen, in hoofdzaak betrekking te doen hebben op personen
die op grond van een rechterlijke uitspraak in een psychiatrisch
ziekenhuis worden opgenomen of verblijven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt
verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur;

b. hoofdinspecteur: de bevoegde hoofdinspecteur van het
Staatstoezicht op de volksgezondheid;

c. inspecteur: de bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op
de volksgezondheid;

d. stoornis van de geestvermogens: een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens;

e. gestoord zijn in zijn geestvermogens: een stoornis van de
geestvermogens hebben;

f. gevaar:

1°. gevaar voor degene, die het veroorzaakt, hetgeen onder
meer bestaat uit:
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a. het gevaar dat betrokkene zich van het leven zal
beroven of zichzelf ernstig lichamelijk letsel zal
toebrengen;

b. het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde
gaat;

c. het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate
zal verwaarlozen;

d. het gevaar dat betrokkene met hinderlijk gedrag
agressie van anderen zal oproepen.

2°. gevaar voor een of meer anderen, hetgeen onder meer
bestaat uit:

a. het gevaar dat betrokkene een ander van het leven
zal beroven of hem ernstig lichamelijk letsel zal
toebrengen;

b. het gevaar voor de psychische gezondheid van een
ander;

c. het gevaar dat betrokkene een ander, die aan zijn
zorg is toevertrouwd, zal verwaarlozen.

3°. gevaar voor de algemene veiligheid van personen of
goederen;

g. echtgenoot: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot;

h. psychiatrisch ziekenhuis: een door Onze Minister als
psychiatrisch ziekenhuis, verpleeginrichting dan wel
zwakzinnigeninrichting aangemerkte zorginstelling of afdeling
daarvan, gericht op behandeling, verpleging en verblijf van
personen die gestoord zijn in hun geestvermogens en mede geschikt
voor de desbetreffende categorie van met toepassing van hoofdstuk
VI, § 1, of hoofdstuk VIII opgenomen personen;

i. arts: een persoon die bevoegd is de titel van arts te voeren;

j. psychiater: een arts die bevoegd is de titel van psychiater of
zenuwarts te voeren;

k. instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging,
stichting of instelling, welke zich blijkens haar statuten of
reglementen toelegt op het bevorderen van de psycho-sociale of de
sociaal-psychiatrische zorg ten behoeve van personen die gestoord
zijn in hun geestvermogens;

l. inbewaringstelling: de inbewaringstelling, bedoeld in artikel
20;

m. patiëntenvertrouwenspersoon:

a. persoon die in een psychiatrisch ziekenhuis werkzaam is
om, onafhankelijk van het bestuur en van personen in dienst
van het ziekenhuis, aan patiënten in het ziekenhuis op hun
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verzoek advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden,
samenhangend met hun opneming en verblijf in het ziekenhuis;

b. persoon die onafhankelijk van de behandelaar aan
patiënten op hun verzoek advies en bijstand verleent in
aangelegenheden samenhangend met een voorwaardelijke
machtiging of met een zelfbindingsverklaring als bedoeld in
artikel 34a.

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde heeft
degene die met betrokkene een duurzame gemeenschappelijke huishouding
heeft of met betrokkene een geregistreerd partnerschap is aangegaan,
gelijke bevoegdheden als de echtgenoot.

3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt
onder "geneesheer-directeur" mede verstaan de arts die, hoewel geen
directeursfunctie bekledende, belast is met de zorg voor de algemene
gang van zaken op geneeskundig gebied in het psychiatrisch ziekenhuis.

4. Voor de toepassing van deze wet wordt onder "rechter" verstaan de
enkelvoudige of meervoudige kamer van de rechtbank voor het behandelen
en beslissen van burgerlijke zaken, met dien verstande dat aan de
behandeling van zaken met betrekking tot minderjarige personen de
kinderrechter deelneemt.

5. Onze Minister kan bepalen, welk college voor de toepassing van deze
wet ten aanzien van psychiatrische ziekenhuizen van Rijk, provincie of
gemeente als bestuur wordt aangemerkt.

Hoofdstuk II. Opneming

§ 1. Voorlopige machtiging

Artikel 2

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een
voorlopige machtiging verlenen om iemand die gestoord is in zijn
geestvermogens, in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te
doen verblijven. Indien de betrokkene reeds vrijwillig in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft, strekt de machtiging er toe het
verblijf te doen voortduren.

2. Een machtiging als bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden
verleend indien naar het oordeel van de rechter

a. de stoornis van de geestvermogens de betrokkene gevaar doet
veroorzaken, en

b. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen
buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

3. Voor opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis is een
machtiging als bedoeld in het eerste lid vereist, indien ter zake
daarvan

a. de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid en
twaalf jaar of ouder is,
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b. de ouders die gezamenlijk of de ouder die alleen het gezag
over de betrokkene uitoefenen, de voogd, de curator dan wel de
mentor, van oordeel zijn dat opneming en verblijf niet moeten
plaatsvinden, of

c. de ouders die gezamenlijk het gezag over de betrokkene
uitoefenen, van mening verschillen.

4. In het geval, bedoeld in de tweede volzin van het eerste lid, is de
machtiging vereist indien de daartoe met overeenkomstige toepassing
van het derde lid bevoegde persoon of personen ervan blijk geven het
vrijwillig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis te willen
beëindigen, tenzij die persoon of personen te kennen geven de
behandeling in een ander door deze persoon of personen aangewezen
psychiatrisch ziekenhuis te willen doen voortzetten en dat ziekenhuis
bereid is de betrokkene op te nemen.

5. Met betrekking tot het in het derde lid, onder a, bedoelde blijk
geven van de nodige bereidheid is artikel 453 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

6. Indien een voorlopige machtiging betrekking heeft op een
minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die machtiging als
machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, onder a, is voor
opneming en verblijf van een persoon in een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting de in artikel 2 bedoelde machtiging vereist, indien de
betrokkene blijk geeft van verzet tegen opneming of verblijf.

Artikel 4

1. Tot het indienen van een verzoek, gericht op het verkrijgen van een
voorlopige machtiging als bedoeld in artikel 2, zijn bevoegd:

a. de echtgenoot;

b. de ouders dan wel een van hen, voor zover zij niet van het
gezag zijn ontheven of ontzet, en elke meerderjarige bloedverwant
in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en
met de tweede graad;

c. de voogd, de curator of de mentor van de betrokkene.

2. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan aan de officier van justitie
bij de ingevolge artikel 7 bevoegde rechtbank.

Artikel 5

1. Bij een verzoek als bedoeld in artikel 4, moet worden overgelegd
een verklaring van een psychiater die de betrokkene met het oog daarop
kort te voren heeft onderzocht maar niet bij diens behandeling
betrokken was. In het geval, bedoeld in artikel 2, vierde lid, moet
worden overgelegd een verklaring van de geneesheer-directeur van het
ziekenhuis waarin betrokkene verblijft, die:
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a. indien hij niet bij de behandeling betrokken was, betrokkene
met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht of doen
onderzoeken door een psychiater die niet bij de behandeling
betrokken was, of

b. indien hij bij de behandeling betrokken was, betrokkene met
het oog daarop kort tevoren heeft doen onderzoeken door een
psychiater die niet bij de behandeling betrokken was.

Uit de verklaring dient te blijken dat de persoon op wie de verklaring
betrekking heeft, is gestoord in zijn geestvermogens en dat een geval
als bedoeld in artikel 2 zich voordoet.

De geneeskundige verklaring verschaft inzicht in de actuele situatie
van de betrokkene. De verklaring moet met redenen zijn omkleed en zijn
ondertekend.

2. Indien in een geval als bedoeld in artikel 2, vierde lid, een
verklaring zal worden opgemaakt met het oog op een verzoek tot het
verlenen van een voorlopige machtiging als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, wordt de betrokkene daarvan in kennis gesteld.

3. De psychiater, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid,
pleegt zo mogelijk tevoren overleg met de huisarts en de behandelend
psychiater van de betrokkene. Indien dit overleg niet heeft
plaatsgevonden, vermeldt de psychiater de reden daarvan in de
verklaring. In het geval bedoeld in artikel 2, vierde lid, pleegt
degene die het onderzoek uitvoert tevoren overleg met de behandelend
psychiater.

4. Indien de betrokkene minderjarig is, moet tevens worden overgelegd
een uittreksel uit het in artikel 244 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde register, of een verklaring van de griffier van de
rechtbank dat ten aanzien van de minderjarige het register geen
gegevens bevat.

5. Indien de betrokkene onder curatele is gesteld, moet tevens worden
overgelegd een uittreksel uit het in artikel 391 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

6. Indien ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld,
moet tevens worden overgelegd een afschrift van de beschikking waarbij
het mentorschap is ingesteld alsmede van die waarbij een mentor is
benoemd.

Artikel 6

1. Indien een verzoek als bedoeld in artikel 4, is gedaan, doet de
officier van justitie bij de rechter een verzoek tot het verlenen van
een voorlopige machtiging, tenzij hij het verzoek, bedoeld in artikel
4, kennelijk ongegrond acht of minder dan een jaar verstreken is
sedert een vorig verzoek tot het verlenen van een voorlopige
machtiging is afgewezen dat op dezelfde persoon betrekking had, en uit
het nieuwe verzoek als bedoeld in artikel 4 niet blijkt van nieuwe
feiten.

2. Indien zich naar het oordeel van de officier van justitie een geval
voordoet als bedoeld in artikel 2, doet hij, ook indien hij daartoe
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ingevolge het eerste lid niet verplicht is, bij de rechter een verzoek
tot het verlenen van een voorlopige machtiging.

3. Indien de beslissing van de officier van justitie inzake het doen
van het verzoek betrekking heeft op een persoon die reeds in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft, deelt de officier zijn beslissing
schriftelijk mede aan de geneesheer-directeur van dat psychiatrisch
ziekenhuis.

4. Een verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging ten
aanzien van een persoon die reeds in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijft, wordt zo spoedig mogelijk gedaan, doch in elk geval binnen
twee weken na de dag van verzending van de verklaring van de
geneesheer-directeur, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

5. Bij het verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging
worden de in artikel 5 bedoelde bescheiden alsmede - indien aanwezig -
het verzoek, bedoeld in artikel 4, overgelegd.

Artikel 7

1. Bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van de betrokkene of, bij
gebreke van een woonplaats in Nederland, van zijn werkelijk verblijf
dan wel, indien het verzoek tot het verlenen van een voorlopige
machtiging wordt gedaan in een geval als bedoeld in artikel 2, vierde
lid, de rechtbank van het arrondissement waarin het ziekenhuis waarin
de betrokkene verblijft, gelegen is.

2. Indien, in een geval als bedoeld in artikel 2, vierde lid, de
betrokkene, nadat de verklaring bedoeld in artikel 5, eerste lid, ter
kennis van het openbaar ministerie is gekomen, is overgebracht naar
een ziekenhuis in een ander arrondissement, kan de oorspronkelijk
bevoegde officier van justitie dan wel - na het verzoek van de
officier van justitie - de oorspronkelijk bevoegde rechter besluiten
de behandeling van de zaak voort te zetten. De rechter kan evenwel
verwijzing van de behandeling van het verzoek naar de rechter van dat
andere arrondissement bevelen.

Artikel 8

1. Alvorens op het verzoek tot het verlenen van een voorlopige
machtiging te beschikken, hoort de rechter degene ten aanzien van wie
de machtiging is verzocht, tenzij de rechter vaststelt dat de
betrokkene niet bereid is zich te doen horen. Indien de betrokkene in
Nederland verblijft, maar buiten staat is zich naar de rechtbank te
begeven, zal de rechter, door de griffier vergezeld, hem te zijner
verblijfplaats horen. Indien de betrokkene reeds in een psychiatrisch
ziekenhuis of in een ziekenhuis, niet zijnde een psychiatrisch
ziekenhuis, verblijft, wordt de rechter, vergezeld van de griffier,
door het ziekenhuis in de gelegenheid gesteld hem aldaar te horen.
Indien de betrokkene niet in Nederland verblijft, wordt de verdere
behandeling van het verzoek tot het verlenen van een voorlopige
machtiging aangehouden totdat hij in Nederland kan worden gehoord.

2. De betrokkene die minderjarig is, onder curatele is gesteld dan wel
ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld, is bekwaam in deze
procedure in rechte op te treden.

88 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

3. De rechter geeft het bureau rechtsbijstandvoorziening last tot
toevoeging van een raadsman aan de betrokkene, tenzij de betrokkene
daartegen bedenkingen heeft. De artikelen 38, 39, 45 tot en met 49,
50, eerste lid, en 51 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

4. De rechter doet zich, zo mogelijk, voorlichten door:

a. degene die het verzoek, bedoeld in artikel 4, heeft ingediend;

b. de echtgenoot;

c. degene door wie de betrokkene wordt verzorgd;

d. de ouders van de betrokkene die het gezag uitoefenen;

e. de voogd, de curator of de mentor van de betrokkene;

f. de instelling of psychiater die de betrokkene behandelt of
begeleidt;

g. degene die de verklaring, bedoeld in artikel 5, heeft
afgegeven.

5. De rechter kan zich doen voorlichten door een of meer van de in
artikel 4 bedoelde bloedverwanten die het verzoek niet hebben
ingediend.

6. De rechter kan onderzoek door deskundigen bevelen en is bevoegd
deze deskundigen alsmede getuigen op te roepen. De rechter roept de
door de betrokkene opgegeven deskundigen en getuigen op, tenzij hij
van oordeel is dat door het achterwege blijven daarvan de betrokkene
redelijkerwijs niet in zijn belangen kan zijn geschaad. Indien hij een
opgegeven deskundige of getuige niet heeft opgeroepen, vermeldt hij de
reden daarvan in de beschikking.

7. Indien de rechter dit gewenst oordeelt, kan hij de personen,
bedoeld in het vierde lid, onder a en g verplichten te verschijnen.

8. Indien de rechter zich doet voorlichten door een of meer der
personen, bedoeld in het vierde, vijfde en zesde lid, buiten
tegenwoordigheid van de betrokkene, wordt de zakelijke inhoud van de
verstrekte inlichtingen aan de betrokkene medegedeeld.

9. De betrokkene of zijn raadsman wordt in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van de mededelingen en
verklaringen van de personen, bedoeld in het vierde, vijfde en zesde
lid.

10. Kosten van getuigen en deskundigen in verband met de toepassing
van het zesde lid, komen ten laste van 's Rijks kas.

Artikel 8a

Indien de rechtbank op grond van het door haar ingestelde onderzoek zich
afvraagt of in de gegeven omstandigheden een andere maatregel dan de
verzochte niet passender is, kan zij dit gevoelen aan de officier van
justitie kenbaar maken; zo nodig bepaalt de rechtbank daarbij dat de
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behandeling op een later tijdstip wordt voortgezet.

Artikel 9

1. De rechter beslist zo spoedig mogelijk. Indien het verzoek tot het
verlenen van een voorlopige machtiging betrekking heeft op een persoon
die reeds in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, beslist de
rechter in elk geval binnen drie weken na het indienen van het
verzoekschrift.

2. De griffier zendt een afschrift van de beschikking inzake de
machtiging aan:

a. de betrokkene;

b. de raadsman van de betrokkene;

c. de ouders die het gezag uitoefenen, de voogd, de curator of de
mentor;

d. de echtgenoot van de betrokkene of degene door wie de
betrokkene wordt verzorgd;

e. de verzoeker indien deze niet is een der onder c of d genoemde
personen;

f. de officier van justitie.

3. Van een beschikking waarbij op het verzoek tot het verlenen van de
voorlopige machtiging afwijzend wordt beslist, geeft de griffier
tevens kennis aan de huisarts van de betrokkene en aan de inspecteur.

4. Bij de kennisgeving aan de huisarts en de inspecteur, bedoeld in
het derde lid, voegt de griffier afschrift van de geneeskundige
verklaring, bedoeld in artikel 5.

5. Tegen de beschikking op een verzoek tot het verlenen van een
voorlopige machtiging staat geen hoger beroep open.

Artikel 10

1. De beschikking van de rechter is bij voorraad uitvoerbaar. De
voorlopige machtiging kan niet meer ten uitvoer worden gelegd wanneer
meer dan twee weken na haar dagtekening zijn verlopen.

2. Indien in de eerste week na de dagtekening van de voorlopige
machtiging, niet zijnde een machtiging in een geval als bedoeld in
artikel 3, door de daarvoor in aanmerking komende psychiatrische
ziekenhuizen nog niet tot opneming is overgegaan, kan de officier van
justitie, na overleg met de inspecteur, een van de bovenbedoelde
ziekenhuizen bevelen de betrokkene op te nemen. Hij legt zodanige
verplichting niet op dan nadat hij de geneesheer-directeur van het
desbetreffende ziekenhuis heeft gehoord. Het desbetreffende ziekenhuis
is verplicht de betrokkene op te nemen.

3. Bij de opneming van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis
wordt een afschrift van de in artikel 5 bedoelde geneeskundige
verklaring aan het ziekenhuis overgelegd.
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4. De voorlopige machtiging heeft een geldigheidsduur van ten hoogste
zes maanden na haar dagtekening, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 48 en 49.

Artikel 11

De geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de
betrokkene is opgenomen, doet van deze opneming zo spoedig mogelijk
mededeling aan de griffier van de rechtbank die de machtiging heeft
verleend, en aan de officier van justitie bij die rechtbank.

Artikel 12

1. Na ontvangst van de in artikel 11 bedoelde mededeling geeft de
griffier van het verlenen van de voorlopige machtiging - onder
vermelding van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de betrokkene
ingevolge de machtiging verblijft - kennis aan:

a. de in artikel 8, vierde lid, onder b tot en met g bedoelde
personen of instelling en de huisarts van de betrokkene;

b. de inspecteur en de officier van justitie in wier
ambtsgebieden het psychiatrisch ziekenhuis gelegen is.

2. De griffier stelt desgevraagd andere personen en instellingen die
door de rechter zijn gehoord, met uitzondering van de persoon, bedoeld
in artikel 8, vierde lid, onder a, in kennis van het verlenen van de
voorlopige machtiging onder vermelding van de naam en het adres van
het psychiatrisch ziekenhuis waarin de betrokkene is opgenomen.

Artikel 13

Aan de geneesheer-directeur en aan de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon geeft de griffier desgevraagd nadere
inlichtingen omtrent hetgeen de rechter bij de behandeling van het verzoek
tot het verlenen van een voorlopige machtiging tot voorlichting heeft
gediend.

Artikel 14

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de
voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie, worden nadere voorschriften gegeven met betrekking tot het
verzoekschrift, bedoeld in artikel 4, en de verklaringen, bedoeld in
artikel 5 en artikel 14a, vierde lid.

§ 1a. Voorwaardelijke machtiging

Artikel 14a

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie met
betrekking tot een persoon die gestoord is in zijn geestvermogens en
twaalf jaar of ouder is, een voorwaardelijke machtiging verlenen.

2. Een voorwaardelijke machtiging kan slechts worden verleend, indien
naar het oordeel van de rechter:

a. de stoornis van de geestvermogens betrokkene gevaar doet
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veroorzaken, en

b. het gevaar buiten een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde
een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting, slechts
door het stellen en naleven van voorwaarden kan worden afgewend.

3. Artikel 4 is van toepassing, met dien verstande dat de betrokkene
ook zelf een verzoek tot het verkrijgen van een voorwaardelijke
machtiging kan indienen.

4. Bij een verzoek als bedoeld in artikel 4, gericht op het verkrijgen
van een voorwaardelijke machtiging, moet worden overgelegd een
verklaring van een psychiater die de betrokkene met het oog daarop
kort tevoren heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling
betrokken was. Uit de verklaring dient te blijken dat de persoon op
wie de verklaring betrekking heeft, gestoord is in zijn geestvermogens
en dat een geval als bedoeld in het tweede lid zich voordoet. De
verklaring verschaft inzicht in de actuele geestelijke
gezondheidstoestand van de betrokkene. De verklaring is met redenen
omkleed en ondertekend. Artikel 5, derde tot en met zesde lid, en de
artikelen 6 tot en met 8a zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel
9 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de
griffier tevens een afschrift van de beschikking inzake de
voorwaardelijke machtiging aan de inspecteur zendt. Artikel 10, eerste
lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

5. De rechter verleent een voorwaardelijke machtiging slechts indien
een behandelingsplan wordt overgelegd dat na overleg met de betrokkene
door de psychiater die verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling,
verder te noemen de behandelaar, is opgesteld. Aan het
behandelingsplan wordt een passage toegevoegd waaruit blijkt dat het
overleg tot overeenstemming heeft geleid of, indien zulks niet het
geval is, op welke grond de behandelaar tot het oordeel komt dat
redelijkerwijs is aan te nemen dat betrokkene de voorwaarde, bedoeld
in het zesde lid, zal naleven. Het behandelingsplan bevat de
therapeutische middelen die zullen worden toegepast teneinde buiten de
inrichting het gevaar af te wenden. Het behandelingsplan regelt de
wijze waarop de behandelaar er op toeziet dat het gevaar buiten de
inrichting wordt afgewend. Artikel 38a, tweede en vijfde lid, is van
overeenkomstige toepassing. In het behandelingsplan wordt mededeling
gedaan van het psychiatrisch ziekenhuis dat bereid is de betrokkene op
te nemen als deze de voorwaarden niet naleeft of het gevaar niet
langer buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend door de
naleving van de voorwaarden.

6. Het verlenen van een voorwaardelijke machtiging geschiedt in elk
geval onder de voorwaarde dat betrokkene zich onder behandeling stelt
van de behandelaar, overeenkomstig het overgelegde behandelingsplan.

7. Naast de in het zesde lid bedoelde voorwaarde kan de rechter bij de
voorwaardelijke machtiging voorwaarden stellen betreffende het gedrag
van de betrokkene, voorzover dit gedrag het gevaar, voortvloeiend uit
de stoornis van de geestvermogens, beïnvloedt. De voorwaarden mogen de
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging dan wel de staatkundige
vrijheid niet beperken.

8. De rechter geeft slechts toepassing aan het eerste lid, indien de
betrokkene zich bereid heeft verklaard tot naleving van de voorwaarden
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of redelijkerwijs is aan te nemen dat betrokkene de voorwaarden zal
naleven.

9. Vanaf het moment dat voor betrokkene een voorwaardelijke machtiging
geldt, verleent de patiëntenvertrouwenspersoon op verzoek van
betrokkene advies en bijstand.

10. De behandelaar draagt ervoor zorg dat betrokkene zo spoedig
mogelijk in het bezit wordt gesteld van een schriftelijk overzicht van
de op grond van deze wet aan hem toekomende rechten; de behandelaar
draagt er tevens zorg voor dat betrokkene een mondelinge toelichting
terzake ontvangt.

Artikel 14b

1. Het behandelingsplan kan, nadat de voorwaardelijke machtiging is
verleend, slechts met instemming van de betrokkene door de behandelaar
worden gewijzigd. Afschrift van een gewijzigd behandelingsplan wordt
terstond gezonden aan de griffier van de rechtbank die de
voorwaardelijke machtiging heeft verleend, en aan de officier van
justitie bij die rechtbank.

2. Het bij de artikelen 37, eerste lid, derde volzin, en 56, eerste
lid, onderdelen a tot en met c, tweede lid, onderdelen b en c, derde
en vijfde lid, alsmede het krachtens artikel 37, vierde lid, en
artikel 56, vierde lid, omtrent het patiëntendossier bepaalde is van
overeenkomstige toepassing.

3. De betrokkene of de behandelaar kan de officier van justitie
verzoeken de beslissing van de rechter omtrent het wijzigen van de
voorwaarden of het aanwijzen van een andere behandelaar te verzoeken.
Het verzoek van de betrokkene of de behandelaar wordt schriftelijk
gedaan.

4. De officier van justitie verzoekt na ontvangst zo spoedig mogelijk
de beslissing van de rechter.

5. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie de
voorwaarden wijzigen of een andere behandelaar aanwijzen. De artikelen
8 en 14a, zesde tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 14c

1. Een voorwaardelijke machtiging heeft een geldigheidsduur van ten
hoogste zes maanden na haar dagtekening, onverminderd de artikelen 14f
en 14g.

2. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie telkens een
nieuwe voorwaardelijke machtiging verlenen met een geldigheidsduur van
ten hoogste een jaar, onverminderd de artikelen 14f en 14g.

3. Een nieuwe voorwaardelijke machtiging wordt slechts verleend indien
naar het oordeel van de rechter de stoornis van de geestvermogens van
de betrokkene ook na het verloop van de geldigheidsduur van de lopende
machtiging aanwezig zal zijn en deze stoornis de betrokkene ook dan
gevaar zal doen veroorzaken en het afwenden van het gevaar een nieuwe
voorwaardelijke machtiging vereist.
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4. De personen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, alsmede de
behandelaar kunnen de officier van justitie bij de rechtbank die de
voorwaardelijke machtiging heeft afgegeven, schriftelijk verzoeken een
verzoek te doen tot het verlenen van een nieuwe voorwaardelijke
machtiging.

5. Bij het verzoek moet worden overgelegd een verklaring van een
psychiater die betrokkene met het oog daarop kort tevoren heeft
onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was, waaruit
blijkt dat het geval, bedoeld in het derde lid, zich voordoet. Tevens
wordt door de behandelaar een beschrijving overgelegd van de
geestelijke en lichamelijke toestand van de betrokkene, van de op hem
toegepaste behandeling en de effecten daarvan.

6. Het verzoekschrift tot verlening van een nieuwe voorwaardelijke
machtiging wordt ingediend tijdens de zesde of de vijfde week voor het
einde van de geldigheidsduur van de lopende machtiging.

7. De artikelen 14a en 14b zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14d

1. De geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld
in artikel 14a, vijfde lid, doet de betrokkene opnemen in een
psychiatrisch ziekenhuis, indien buiten de inrichting het gevaar niet
langer kan worden afgewend door de naleving van de voorwaarden. De
geneesheer-directeur kan de betrokkene doen opnemen, wanneer deze de
gestelde voorwaarden niet naleeft of op verzoek van de betrokkene.
Voorafgaand aan de opneming stelt de geneesheer-directeur zich op de
hoogte van de actuele geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt.

2. De opneming geschiedt voor ten hoogste de termijn van de resterende
geldigheidsduur van de voorwaardelijke machtiging, doch niet langer
dan zes maanden. Behoudens bij een opneming op verzoek van de
betrokkene geldt de voorwaardelijke machtiging van het moment van de
beslissing van de geneesheer-directeur af als voorlopige machtiging.
Behoudens bij een opneming op verzoek van de betrokkene stelt de
geneesheer-directeur de betrokkene uiterlijk vier dagen na zijn
beslissing tot opneming daarvan schriftelijk in kennis onder
mededeling van de redenen van de beslissing. Een afschrift van de
mededeling wordt gezonden aan de officier van justitie bij de
rechtbank die de voorwaardelijke machtiging heeft verleend.

3. De personen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, kunnen de
geneesheer-directeur verzoeken toepassing te geven aan het eerste lid.

4. De geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis doet van
de opneming mededeling aan de griffier van de rechtbank die de
voorwaardelijke machtiging heeft verleend.

5. De artikelen 10, tweede lid, en 12, eerste lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.

6. Indien een beslissing als bedoeld in het eerste lid, betrekking
heeft op een minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die
beslissing als machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 14e

1. Met betrekking tot de beslissing van de geneesheer-directeur tot
opneming staat voor de betrokkene en voor ieder van de in artikel 4,
eerste lid, bedoelde personen de mogelijkheid open de officier van
justitie te verzoeken de beslissing van de rechter te verzoeken. Het
verzoek van een van deze personen wordt schriftelijk gedaan; bij het
verzoek wordt gevoegd een afschrift van de beslissing van de
geneesheer-directeur. Artikel 49, zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. De inspecteur geeft desgevraagd of eigener beweging aan de officier
van justitie schriftelijk zijn oordeel over de beslissing van de
geneesheer-directeur.

3. De officier van justitie verzoekt na ontvangst van het verzoek met
de bijbehorende stukken zo spoedig mogelijk de beslissing van de
rechter. Aan de verzoeker wordt schriftelijk medegedeeld dat het
verzoekschrift is ingediend.

4. Artikel 49, zevende en negende lid, is van overeenkomstige
toepassing, met uitzondering van het voorschrift dat het verzoek wordt
behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank.

Artikel 14f

Artikel 14d, eerste lid, vindt geen toepassing indien:

a. de in artikel 14g, eerste lid, bedoelde verklaring, al dan niet na
toepassing van artikel 14g, vierde lid, is verschaft;

b. de geldigheidsduur van de voorwaardelijke machtiging is verstreken,
tenzij voor het einde van de termijn een verzoekschrift is ingediend
tot het verlenen van een aansluitende machtiging, zolang niet op dat
verzoekschrift afwijzend is beschikt en zolang de termijn voor het
geven van de beschikking niet is verstreken;

c. ten aanzien van betrokkene een inbewaringstelling is gelast.

Artikel 14g

1. De behandelaar verschaft aan de betrokkene, indien deze niet langer
in zijn geestvermogens is gestoord of gevaarlijk is, in het geval,
bedoeld in artikel 14f, onderdeel b, of indien de rechter na
toepassing van artikel 14g, vierde lid, zulks heeft bevolen, een
schriftelijke verklaring ter zake. Artikel 45, eerste lid, laatste
volzin, is van overeenkomstige toepassing.

2. De betrokkene, ieder van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde
personen alsmede de inspecteur en de officier van justitie in wier
ambtsgebied de woonplaats van de betrokkene is gelegen, kunnen aan de
behandelaar verzoeken een verklaring als bedoeld in het eerste lid, te
verschaffen.

3. De beslissing op het verzoek wordt aan de inspecteur medegedeeld.
Voor de toepassing van het vierde lid wordt met een afwijzende
beslissing van de behandelaar gelijkgesteld het niet beslissen binnen
twee weken na ontvangst van het verzoek.
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4. In geval van een afwijzende beslissing kan degene die de beslissing
heeft verkregen, de officier van justitie verzoeken de beslissing van
de rechter te verzoeken. Artikel 14e, eerste lid, tweede volzin, en
tweede tot en met vierde lid, en artikel 49, zesde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.

§ 1b. Observatiemachtiging

Artikel 14h

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een
observatiemachtiging verlenen om betrokkene in een psychiatrisch
ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven, indien het ernstig
vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene
gevaar voor zichzelf doet veroorzaken. Artikel 2, tweede lid, onder b,
derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. De observatiemachtiging strekt ertoe te onderzoeken of:

a. een stoornis van de geestvermogens aanwezig is en

b. de stoornis betrokkene gevaar voor zichzelf doet veroorzaken.

3. De observatiemachtiging heeft een geldigheidsduur van ten hoogste
drie weken na de dag waarop de betrokkene in een psychiatrisch
ziekenhuis is opgenomen, onverminderd de artikelen 48 en 49.

4. Op de observatiemachtiging zijn de artikelen 4 tot en met 7, eerste
lid, 8, 9, eerste lid, eerste volzin, tweede tot en met vijfde lid,
10, eerste tot en met derde lid, en 11 tot en met 14 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat uit de
geneeskundige verklaring, bedoeld in artikel 5, moet blijken dat een
geval als bedoeld in het eerste lid zich voordoet.

5. De observatiemachtiging schort op indien ten aanzien van betrokkene
een inbewaringstelling is gelast.

Artikel 14i

1. Zolang de geldigheidsduur van de observatiemachtiging nog niet is
geëindigd, kan de officier van justitie verzoeken dat een aansluitende
machtiging als bedoeld in het vijfde lid wordt verleend. De officier
van justitie neemt onverwijld een beslissing over het instellen van
een verzoek tot het verlenen van een aansluitende machtiging, indien
uit het onderzoek blijkt dat een stoornis van de geestvermogens
betrokkene gevaar doet veroorzaken.

2. De griffier dient de ontvangst van het verzoekschrift terstond mee
te delen aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis
waarin betrokkene krachtens de observatiemachtiging is opgenomen.

3. De rechter beslist binnen twee weken na het indienen van het
verzoekschrift. In afwachting van de beslissing van de rechter wordt
het gedwongen verblijf met ten hoogste twee weken na het indienen van
het verzoekschrift voortgezet.

4. Indien de officier van justitie beslist om geen verzoek als bedoeld
in het eerste lid in te stellen, doet hij daarvan terstond mededeling
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aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waarin
betrokkene krachtens de observatiemachtiging is opgenomen.

5. De machtiging die volgt op een observatiemachtiging, is een
machtiging als bedoeld in artikel 2, een machtiging als bedoeld in
artikel 14a, dan wel een machtiging als bedoeld in artikel 32.

§ 2. Machtigingen tot voortgezet verblijf

Artikel 15

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie met
betrekking tot een persoon die ingevolge een voorlopige machtiging in
een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, een machtiging tot voortgezet
verblijf verlenen.

2. Een machtiging tot voortgezet verblijf kan slechts worden verleend
indien naar het oordeel van de rechter:

a. de stoornis van de geestvermogens van de betrokkene ook na
verloop van de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig
zal zijn en deze stoornis betrokkene ook dan gevaar zal doen
veroorzaken, en

b. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen
buiten het ziekenhuis kan worden afgewend.

3. Met betrekking tot de voortzetting van het verblijf van de
betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis na verloop van de
geldigheidsduur van de lopende machtiging zijn artikel 2, derde en
vierde lid, en artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een machtiging tot voortgezet verblijf betrekking heeft op
een minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die machtiging
als machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16

1. Bij een verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 4, gericht
op het verkrijgen van een machtiging tot voortgezet verblijf, moet
worden overgelegd een verklaring van de geneesheer-directeur van het
psychiatrisch ziekenhuis waarin de betrokkene is opgenomen. Uit de
verklaring dient te blijken dat het geval, bedoeld in artikel 15, zich
voordoet.

2. Met betrekking tot de verklaring van de geneesheer-directeur zijn
de artikelen 5, eerste lid, tweede volzin, 5, derde lid, derde volzin
en 14 van overeenkomstige toepassing.

3. Met betrekking tot het verzoek van de officier van justitie is
artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van overeenkomstige
toepassing.

4. Bij het verzoek van de officier van justitie moet worden overgelegd
de verklaring, bedoeld in het eerste lid. Bij die verklaring is een
afschrift gevoegd van de in artikel 37a bedoelde aantekeningen en van
het in artikel 38 of 38a bedoelde behandelingsplan. Indien het
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behandelingsplan nog niet tot stand is gekomen wordt daarvan bij de
verklaring mededeling gedaan, onder vermelding van de daarvoor
bestaande redenen. Indien artikel 38, vijfde lid, derde volzin, of
38c, eerste lid toepassing heeft gevonden wordt daarvan, onder
vermelding van de redenen, bij de verklaring mededeling gedaan.

5. Bevoegd is de rechtbank van het arrondissement waarin het
ziekenhuis waarin de patiënt is opgenomen, is gelegen. Artikel 7,
tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

1. Het verzoekschrift van de officier van justitie tot het verlenen
van een machtiging tot voortgezet verblijf wordt ingediend tijdens de
zesde of vijfde week voor het einde van de geldigheidsduur van de
lopende machtiging.

2. De rechter beslist binnen vier weken na het indienen van het
verzoekschrift. De artikelen 8, 8a, 9, tweede tot en met vijfde lid,
12, 13 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. De machtiging tot voortgezet verblijf, bedoeld in artikel 15,
eerste lid, heeft een geldigheidsduur van ten hoogste een jaar na haar
dagtekening, onverminderd het bepaalde in de artikelen 48 en 49.

4. Indien het verzoek van de officier van justitie betrekking heeft op
een machtiging tot voortgezet verblijf in een zwakzinnigeninrichting
of een verpleeginrichting, kan, indien te verwachten valt dat de
omstandigheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zich zullen blijven
voordoen, een machtiging worden verleend die een geldigheidsduur heeft
van ten hoogste vijf jaren, onverminderd het bepaalde in de artikelen
48 en 49.

5. De beschikking, bedoeld in het derde lid, is bij voorraad
uitvoerbaar.

Artikel 18

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie met
betrekking tot een persoon die op grond van een machtiging tot
voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, telkens
een nieuwe machtiging tot voortgezet verblijf verlenen.

2. Artikel 15, tweede en derde lid, en de artikelen 16 en 17 zijn van
toepassing.

Artikel 19

Indien het verblijf van een persoon in een psychiatrisch ziekenhuis op
grond van rechterlijke machtigingen als bedoeld in de artikelen 2, 15 en
18, zonder onderbreking ten minste vijf jaren heeft geduurd, kan een
machtiging tot voortgezet verblijf worden verleend die een geldigheidsduur
heeft van ten hoogste twee jaren, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 48 en 49.

§ 3. Inbewaringstelling en machtiging tot voortzetting van de
inbewaringstelling
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Artikel 20

1. De burgemeester kan in het geval, bedoeld in het tweede lid, bij
beschikking lastgeven dat een persoon die zich in zijn gemeente
bevindt, gedurende de periode, benodigd voor de toepassing van artikel
27, in bewaring wordt gesteld, indien deze persoon twaalf jaar of
ouder is en geen blijk geeft van de nodige bereidheid zich in een
psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen dan wel een van de andere
omstandigheden, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, zich
voordoet. De burgemeester kan de uitoefening van de bevoegdheid,
bedoeld in de eerste volzin, delegeren aan een wethouder.

2. De burgemeester kan slechts lastgeven tot inbewaringstelling als
bedoeld in het eerste lid, indien naar zijn oordeel

a. de betrokkene gevaar veroorzaakt,

b. het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de
geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken,

c. het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat toepassing van
paragraaf 1 of paragraaf 1b van dit hoofdstuk niet kan worden
afgewacht, en

d. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen
buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op
de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister
van Binnenlandse Zaken, worden nadere voorschriften gegeven met
betrekking tot de beschikking, bedoeld in het eerste lid. Een
afschrift van de beschikking wordt aan betrokkene uitgereikt.

4. Het ten uitvoer leggen van een krachtens het eerste lid gegeven
beschikking draagt de burgemeester op aan een of meer ambtenaren,
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, die zich voorzien
van de bijstand van een of meer personen met kennis van de zorg voor
personen die gestoord zijn in hun geestvermogens. De bedoelde
ambtenaren kunnen daartoe elke plaats betreden waar de op te nemen
persoon zich bevindt, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is.

5. De door de burgemeester aangewezen personen kunnen aan de
betrokkene voorwerpen ontnemen die een gevaar voor de veiligheid van
de betrokkene of van anderen kunnen opleveren. Zij zijn bevoegd hem
daartoe aan de kleding of aan het lichaam te onderzoeken.

6. Zo mogelijk worden de overeenkomstig het vijfde lid ontnomen
voorwerpen met de betrokkene overgebracht naar het psychiatrisch
ziekenhuis waarin hij wordt opgenomen. In het ziekenhuis wordt de
patiënt een bewijs van ontvangst afgegeven waarin die voorwerpen zijn
omschreven. De voorwerpen worden voor de patiënt bewaard, voor zover
dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

7. Bij de opneming van de betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis
wordt door de door de burgemeester aangewezen personen een afschrift
van de beschikking, bedoeld in het eerste lid, aan het ziekenhuis
overgelegd. Tenzij het geval, bedoeld in artikel 2, vierde lid, zich
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heeft voorgedaan, wordt daarbij tevens overgelegd een afschrift van de
in artikel 21 bedoelde geneeskundige verklaring.

8. Indien een last als bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op
een minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die last als
machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 21

1. De burgemeester gelast een inbewaringstelling niet dan nadat een,
bij voorkeur niet-behandelend, psychiater of, zo dat niet mogelijk is,
een, bij voorkeur niet-behandelend arts, niet psychiater zijnde, een
schriftelijke verklaring heeft verstrekt waaruit met inachtneming van
het bepaalde in het tweede en derde lid, blijkt dat het geval, bedoeld
in artikel 20, tweede lid, zich voordoet.

2. Indien de arts die de verklaring afgeeft, geen psychiater is,
pleegt hij zo mogelijk tevoren overleg met een psychiater en wel,
indien de betrokkene onder behandeling is van een psychiater, bij
voorkeur met die psychiater; indien de arts die de verklaring afgeeft,
niet is de huisarts van de patiënt, pleegt hij zo mogelijk tevoren
overleg met de huisarts. Indien overleg als bedoeld in de eerste
volzin niet heeft plaatsgevonden, vermeldt de arts die de verklaring
afgeeft, de reden daarvan in de verklaring.

3. Alvorens de verklaring af te geven onderzoekt de arts, zo enigszins
mogelijk, de betrokkene.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op
de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister
van Justitie, worden nadere voorschriften gegeven ten aanzien van de
geneeskundige verklaring, bedoeld in de voorgaande leden.

Artikel 22

1. De burgemeester draagt, tenzij de betrokkene daartegen bedenkingen
heeft, er zorg voor dat de betrokkene binnen 24 uur na het tijdstip
waarop de beschikking, bedoeld in artikel 20, eerste lid, wordt
gegeven, wordt bijgestaan door een raadsman. De artikelen 38, 39, 40,
45 tot en met 49, 50, eerste lid, en 51 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Bij algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de
voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie, kunnen regels worden gegeven ten aanzien van de toepassing
van de eerste volzin van het eerste lid.

Artikel 23

1. De burgemeester tekent zo spoedig mogelijk op de beschikking,
bedoeld in artikel 20, eerste lid, de door hem ontvangen gegevens
omtrent toepassing van de overige artikelen van deze paragraaf aan.

2. De schriftelijke beschikking van de burgemeester, de in artikel 21
bedoelde geneeskundige verklaring en een afschrift van het opgemaakte
proces-verbaal, worden gedurende vijf jaren ter gemeentesecretarie
bewaard en vervolgens vernietigd. De in de loop van deze termijn
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ontvangen stukken betreffende deze patiënt worden daarbij gevoegd.

3. De in het tweede lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld met
het oog op de rechtspositie van de patiënt en zijn vertegenwoordigers
alsmede met het oog op het toezicht in het kader van deze wet.

4. Is de beschikking niet ten uitvoer gelegd, dan wordt daarop de
reden van niet-tenuitvoerlegging aangetekend. Het tweede lid is van
toepassing.

Artikel 24

Indien binnen 24 uur na het tijdstip waarop de beschikking van de
burgemeester is gegeven, door de daarvoor in aanmerking komende
psychiatrische ziekenhuizen nog niet tot opneming is overgegaan, kan de
burgemeester na overleg met de inspecteur in wiens ambtsgebied zijn
gemeente is gelegen, een van de bovenbedoelde ziekenhuizen bevelen de
betrokkene op te nemen. Het betrokken ziekenhuis is verplicht de
betrokkene op te nemen.

Artikel 25

1. De burgemeester draagt zorg dat onverwijld de inspecteur en de
officier van justitie, in wier ambtsgebied zijn gemeente is gelegen,
van de inbewaringstelling telefonisch of mondeling op de hoogte worden
gesteld. Indien het ziekenhuis waarin de betrokkene zich ten tijde van
de mededeling bevindt, is gelegen buiten het ambtsgebied van de
inspecteur en de officier van justitie die op grond van de eerste
volzin door de burgemeester op de hoogte moeten worden gesteld, worden
ook de inspecteur en de officier van justitie, in wier ambtsgebied het
ziekenhuis is gelegen, overeenkomstig het in de eerste volzin bepaalde
op de hoogte gesteld.

2. Zo spoedig mogelijk nadat de beschikking is gegeven, doch in elk
geval niet later dan de volgende dag, die niet is een zaterdag, zondag
of algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet,
zendt de burgemeester aan de in het eerste lid bedoelde
functionarissen bij aangetekend schrijven een afschrift van de
beschikking en van de in artikel 21 bedoelde geneeskundige verklaring.

Artikel 26

Bij de opneming geeft de burgemeester aan de echtgenoot, de wettelijke
vertegenwoordiger en de naaste (familie) betrekking van de betrokkene zo
mogelijk kennis van de door hem op grond van artikel 20 gegeven
beschikking en van de opneming.

Artikel 27

1. Indien de officier van justitie na ontvangst van de in artikel 25,
tweede lid, bedoelde bescheiden van oordeel is dat het gevaar, bedoeld
in artikel 20, tweede lid, zich ten aanzien van de in bewaring
gestelde persoon voordoet, doet hij uiterlijk op de dag na de datum
van ontvangst van deze stukken die niet is een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet
(Stb. 1964, 314), bij de rechter een verzoek tot het verlenen van een
machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling van die persoon.
De officier deelt aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch
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ziekenhuis waarin de betrokkene verblijft, schriftelijk mede dat het
verzoekschrift is ingediend of dat hij heeft besloten geen
verzoekschrift in te dienen.

2. Bij het verzoek van de officier van justitie worden overgelegd de
beschikking van de burgemeester, bedoeld in artikel 20, eerste lid, en
de geneeskundige verklaring, bedoeld in artikel 21. Artikel 5, vierde
en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Bevoegd is de rechtbank van het arrondissement waarin het
ziekenhuis waarin de patiënt is opgenomen, is gelegen. Artikel 7,
tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28

1. Degene ten aanzien van wie een last is gegeven tot
inbewaringstelling, kan de rechter verzoeken een schadevergoeding toe
te kennen op de grond dat de door de burgemeester gegeven last
onrechtmatig was.

2. Het verzoek kan worden ingediend als zelfstandig verzoek bij een
verweerschrift als bedoeld in artikel 282, vierde lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, of bij een desbetreffend
verzoekschrift ter gelegenheid van zijn verhoor, dan wel, indien de
officier van justitie geen verzoek als bedoeld in artikel 27, eerste
lid, doet, binnen zes weken nadat de last is gegeven, bij een
afzonderlijk verzoekschrift.

3. Indien het verzoek wordt ingediend bij verzoekschrift ter
gelegenheid van het verhoor van de betrokkene is artikel 282, vierde
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 29

1. Met betrekking tot de behandeling van de zaak door de rechter is
artikel 8, eerste, tweede en derde lid, van overeenkomstige
toepassing.

2. De rechter doet zich zo mogelijk voorlichten door personen uit de
naaste omgeving van de betrokkene, door de arts die de geneeskundige
verklaring, bedoeld in artikel 21, heeft opgemaakt en door de
instelling of psychiater die de betrokkene begeleidt. Artikel 8, zesde
lid, eerste volzin, zevende, achtste, negende en tiende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De rechter beslist binnen drie dagen te rekenen vanaf de dag na die
van het indienen van het verzoekschrift door de officier van justitie.
De Algemene termijnenwet is op de termijn, bedoeld in de eerste
volzin, van toepassing.

4. Artikel 9, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing. Indien de betrokkene op het tijdstip waarop het
verzoekschrift tot voortzetting van de inbewaringstelling werd
ingediend, nog niet in een psychiatrisch ziekenhuis was opgenomen,
zijn de artikelen 11 en 12, eerste lid, van overeenkomstige
toepassing.
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5. Tegen de beschikking op een verzoek tot het verlenen van een
machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling staat geen
gewoon rechtsmiddel open.

6. Indien een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling
betrekking heeft op een minderjarige die onder toezicht is gesteld,
geldt die machtiging als machtiging als bedoeld in artikel 261 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 30

De machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling heeft een
geldigheidsduur van drie weken na haar dagtekening, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 48 en 49.

Artikel 31

1. Met betrekking tot een persoon die ingevolge een machtiging tot
voortzetting van de inbewaringstelling als bedoeld in artikel 27,
eerste lid, in een ziekenhuis verblijft, zijn de artikelen 2, 3, 4, 6,
eerste, tweede en derde lid, 8 tot en met 13, 14a tot en met 14c en 16
van overeenkomstige toepassing.

2. Het verzoekschrift wordt door de officier van justitie ingediend
voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende machtiging.

§ 4. Rechterlijke machtiging op eigen verzoek

Artikel 32

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een
machtiging verlenen om een persoon die gestoord is in zijn
geestvermogens en die bereid is deswege in een psychiatrisch
ziekenhuis een behandeling te ondergaan, in een psychiatrisch
ziekenhuis op te nemen of te doen verblijven, ook indien die
bereidheid tijdens de duur van de machtiging komt te ontbreken.

2. Een machtiging als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden
verleend indien naar het oordeel van de rechter

a. de betrokkene gevaar veroorzaakt, en

b. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen
buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

3. Een machtiging als bedoeld in het eerste lid kan, behoudens in het
geval, bedoeld in het vijfde lid, slechts worden verleend indien het
verzoek door de officier van justitie is gedaan op verzoek van
betrokkene.

4. Een betrokkene als bedoeld in het derde lid, kan zijn een
minderjarige, een persoon die onder curatele is gesteld dan wel ten
behoeve van wie een mentorschap is ingesteld, indien deze tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden
geacht. Zodanige persoon kan hiertoe in rechte optreden.

5. Indien betrokkene minderjarig is, onder curatele is gesteld dan wel
indien ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld, kan het

3.13. BOPZ 103



MEDS, Release 1215

verzoek van betrokkene worden gedaan door zijn ouders die het gezag
uitoefenen dan wel een van hen, zijn voogd onderscheidenlijk zijn
curator of zijn mentor, doch slechts indien de betrokkene daarmee
instemt.

6. Indien een machtiging op eigen verzoek betrekking heeft op een
minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die machtiging als
machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 33

1. Het verzoek van betrokkene, bedoeld in artikel 32, derde lid, wordt
schriftelijk gedaan bij de officier van justitie bij de volgens
artikel 7, eerste lid, bevoegde rechtbank.

2. In het verzoek moet het psychiatrisch ziekenhuis worden genoemd,
waarin opneming of verder verblijf wordt verzocht.

3. Bij het verzoek moeten worden overgelegd

a. een verklaring van een psychiater, verbonden aan het in het
verzoek genoemde psychiatrisch ziekenhuis, waaruit blijkt dat de
persoon die de plaatsing verzoekt of met wiens instemming de
plaatsing wordt verzocht, gestoord is in zijn geestvermogens en
dat het geval, bedoeld in artikel 32, tweede lid, onder a en b,
zich voordoet;

b. een door de onder a bedoelde psychiater tezamen met betrokkene
opgesteld behandelingsplan.

4. De verklaring moet ten hoogste zeven dagen voor het verzoek zijn
opgemaakt en door de psychiater zijn ondertekend. De verklaring is met
redenen omkleed.

5. Het behandelingsplan moet ten hoogste zeven dagen voor het verzoek
zijn opgemaakt en door de psychiater en de betrokkene zijn
ondertekend.

6. Artikel 6, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

7. Met betrekking tot de behandeling van het verzoekschrift door de
rechter zijn de artikelen 8, 8a, 9, vijfde lid, en 11 tot en met 14,
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 48 en 49 wordt de
machtiging op eigen verzoek als bedoeld in artikel 32 gegeven voor een
door de rechter te bepalen duur, welke niet langer kan zijn dan een
jaar en niet korter dan een half jaar na haar dagtekening.

2. De rechter beslist zo spoedig mogelijk.

3. De artikelen 2 tot en met 19 zijn ten aanzien van degene die op
grond van een machtiging als bedoeld in artikel 32 in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft van overeenkomstige toepassing na
verloop van de geldigheidsduur van die machtiging.
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§ 4a. Zelfbinding

Artikel 34a

1. Een persoon van 16 jaar of ouder die in staat is zijn wil met
betrekking tot opneming, verblijf en behandeling in een psychiatrisch
ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting te bepalen, kan zich met een daartoe strekkende
verklaring, verbinden tot opneming, verblijf en behandeling van de
stoornis van zijn geestvermogens in een psychiatrisch ziekenhuis, niet
zijnde een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting, hoewel de
stoornis de betrokkene geen gevaar doet veroorzaken, indien de in die
verklaring omschreven omstandigheden zich voordoen.

2. Voor een opneming, verblijf en behandeling als bedoeld in het
eerste lid, is een rechterlijke machtiging, hierna te noemen
zelfbindingsmachtiging, vereist indien de betrokkene geen blijk geeft
van de nodige bereidheid tot opneming, verblijf of behandeling en de
in de verklaring omschreven omstandigheden zich voordoen.

3. Indien een zelfbindingsmachtiging betrekking heeft op een
minderjarige die onder toezicht is gesteld, geldt die machtiging als
machtiging als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 34b

1. Betrokkene zelf en een aan een psychiatrisch ziekenhuis verbonden
psychiater, stellen tezamen een verklaring op waarin worden
beschreven:

a. onder welke omstandigheden betrokkene in het psychiatrisch
ziekenhuis waaraan de psychiater is verbonden, wil worden
opgenomen en verblijven;

b. de behandeling die hij alsdan ter bestrijding van de stoornis
van de geestvermogens in het ziekenhuis wil ondergaan;

c. de duur van de behandeling, die niet meer dan zes weken
bedraagt.

2. De patiëntenvertrouwenspersoon verleent op verzoek van betrokkene
advies en bijstand in aangelegenheden, samenhangend met de in het
eerste lid bedoelde verklaring.

Artikel 34c

Een verklaring als bedoeld in artikel 34b kan niet worden vastgesteld dan
nadat een psychiater die de betrokkene kort tevoren heeft onderzocht, maar
niet bij diens behandeling betrokken was, heeft verklaard dat:

a. betrokkene de verklaring heeft afgelegd terwijl hij in staat was de
inhoud en de gevolgen daarvan te overzien;

b. het in de verklaring voorziene verblijf en de in de verklaring
voorziene behandeling de situatie van betrokkene zodanig kan
verbeteren dat deze tot een redelijke waardering van zijn belangen
terzake van een behandeling in staat is.
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Artikel 34d

1. De verklaring, bedoeld in artikel 34b, wordt schriftelijk
vastgelegd, gedateerd en ondertekend door betrokkene, de psychiater
bedoeld in artikel 34b en de psychiater, bedoeld in artikel 34c.

2. De verklaring wordt door de psychiater, bedoeld in artikel 34b, aan
betrokkene ter hand gesteld. Een gewaarmerkt afschrift wordt door hem
verstrekt aan ten minste één door betrokkene aan te wijzen persoon,
aan de inspecteur, en indien betrokkene een andere behandelaar heeft
aan deze behandelaar.

3. De hoofdinspecteur houdt ter bescherming van de patiënt een
register bij van de verklaringen.

Artikel 34e

1. De verklaring heeft een geldigheidsduur van een jaar en kan telkens
voor een zelfde periode worden verlengd.

2. De verklaring kan tussentijds worden gewijzigd of ingetrokken.

3. Op de verlenging of de wijziging zijn de artikelen 34b tot en met
34d van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat artikel 34c
niet van overeenkomstige toepassing is indien het betreft een
wijziging van de behandelaar, indien deze in de verklaring is vermeld
en indien zowel betrokkene als de te benoemen behandelaar daarmee
instemmen.

4. Op de intrekking zijn de artikelen 34c en 34d van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat artikel 34c niet van
overeenkomstige toepassing is indien de psychiater, bedoeld in artikel
34b, met de intrekking instemt.

Artikel 34f

1. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een
zelfbindingsmachtiging verlenen om een persoon die een verklaring als
bedoeld in artikel 34d heeft vastgesteld in een psychiatrisch
ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting, te doen opnemen, te doen verblijven en te doen
behandelen.

2. Een zelfbindingsmachtiging kan slechts worden verleend indien de in
de verklaring omschreven omstandigheden zich naar het oordeel van de
rechter voordoen en betrokkene geen blijk geeft van de nodige
bereidheid tot opneming, verblijf of behandeling.

Artikel 34g

Tot het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een
zelfbindingsmachtiging zijn bevoegd:

a. de psychiater, bedoeld in artikel 34b, of indien betrokkene een
andere behandelaar heeft, deze behandelaar;

b. de door betrokkene aangewezen persoon of personen die een afschrift
hebben gekregen van de verklaring.
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Artikel 34h

1. Bij een verzoek als bedoeld in artikel 34g worden overgelegd de
verklaring bedoeld in artikel 34d, de verklaring van de psychiater,
bedoeld in artikel 34c en een verklaring van een psychiater die
betrokkene kort tevoren heeft onderzocht, maar niet bij diens
behandeling betrokken was waaruit blijkt dat de in de verklaring
omschreven omstandigheden zich voordoen.

2. Artikel 4, tweede lid, en artikel 5, vierde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 34i

1. Nadat een verzoek als bedoeld in artikel 34g is gedaan doet de
officier van justitie een verzoek tot het verlenen van een
zelfbindingsmachtiging, tenzij hij het verzoek kennelijk ongegrond
acht.

2. Bij het verzoek worden de in artikel 34h bedoelde bescheiden,
alsmede het verzoek, bedoeld in artikel 34g, eerste lid, overgelegd.

Artikel 34j

Artikel 7, eerste lid, en artikel 8 zijn ter zake van een verzoek tot het
verlenen van een zelfbindingsmachtiging van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34k

1. De rechter beslist zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen vijf
dagen na indiening van het verzoek door de officier van justitie.

2. De griffier zendt een afschrift van de beschikking inzake de
zelfbindingsmachtiging aan:

a. de betrokkene;

b. de raadsman van de betrokkene;

c. de psychiater, bedoeld in artikel 34b, en indien de patiënt
een andere behandelaar heeft, aan deze;

d. de door betrokkene aangewezen persoon of personen die een
afschrift van de verklaring hebben gekregen;

e. de huisarts van de betrokkene;

f. de officier van justitie;

g. de inspecteur.

Artikel 34l

1. Artikel 9, vijfde lid, en artikel 10, eerste en tweede lid, zijn
ter zake van een zelfbindingsmachtiging van overeenkomstige
toepassing.

2. Bij de opneming van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis
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wordt een afschrift van de in artikel 34b bedoelde verklaring
overgelegd.

3. De zelfbindingsmachtiging heeft een geldigheidsduur van ten hoogste
de in de verklaring vastgelegde duur van de behandeling, onverminderd
artikel 34o.

4. De zelfbindingsmachtiging vervalt indien ten aanzien van betrokkene
een inbewaringstelling is gelast of een voorlopige machtiging is
verleend. Voorzover de verklaring betrekking heeft op de behandeling
geldt deze alsdan als een verklaring als bedoeld in artikel 34p.

Artikel 34m

1. De artikelen 11, 12 en 13 zijn ter zake van een
zelfbindingsmachtiging van overeenkomstige toepassing.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden op de
voordracht van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie, nadere voorschriften gegeven met betrekking tot het
verzoekschrift bedoeld in artikel 34g en de verklaring van de
psychiater bedoeld in artikel 34c.

Artikel 34n

1. Ten aanzien van een patiënt die op grond van een
zelfbindingsmachtiging in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft is
hoofdstuk III niet van toepassing.

2. Met betrekking tot de patiënt kan zonder diens toestemming
uitsluitend de behandeling worden toegepast die is voorzien in de
verklaring, bedoeld in artikel 34d.

3. De patiënt of de persoon of personen, bedoeld in artikel 34g, onder
b, kunnen tegen het niet toepassen van die behandeling een
schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van het psychiatrisch
ziekenhuis. Op de behandeling van de klacht zijn de artikelen 41 tot
en met 41b van overeenkomstige toepassing.

4. Van de beëindiging van de behandeling geeft de geneesheer-directeur
kennis aan de inspecteur. Deze stelt na beëindiging van de behandeling
een onderzoek in of de behandeling is geschied overeenkomstig de
zelfbindingsverklaring.

Artikel 34o

1. In afwijking van de artikelen 45 en 46 geeft de
geneesheer-directeur aan een patiënt die op grond van een
zelfbindingsmachtiging in het ziekenhuis verblijft verlof het
psychiatrisch ziekenhuis te verlaten voorzover en voor zolang het
verantwoord is hem buiten het ziekenhuis te laten verblijven.

2. In afwijking van artikel 48 verleent de geneesheer-directeur aan
een patiënt die op grond van een zelfbindingsmachtiging in het
ziekenhuis verblijft ontslag zodra zich één van de volgende
omstandigheden voordoet:

a. de patiënt is tot een redelijke waardering van zijn belangen
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terzake van een behandeling in staat;

b. de geldigheidsduur van de zelfbindingsmachtiging is
verstreken.

3. De artikelen 47 en 49 zijn niet van toepassing met betrekking tot
een patiënt die op grond van een zelfbindingsmachtiging in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft.

Artikel 34p

1. Een persoon van 16 jaar of ouder die in staat is zijn wil met
betrekking tot een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, niet
zijnde een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting te bepalen,
kan zich met een daartoe strekkende verklaring verbinden tot
behandeling van de stoornis van zijn geestvermogens in een
psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting, indien hij zal worden opgenomen ingevolge
hoofdstuk II, § 1 of § 3.

2. De artikelen 34b tot en met 34e zijn van overeenkomstige
toepassing.

§ 5. Schadevergoeding

Artikel 35

1. Indien degene ten aanzien van wie door de officier van justitie een
verzoek is gedaan tot het verlenen van een der machtigingen als
bedoeld in dit hoofdstuk, dan wel tot het geven van een beslissing
inzake ontslag als bedoeld in artikel 49, derde of tiende lid, nadeel
heeft geleden doordat de rechter of de officier van justitie een der
bepalingen, vervat in dit hoofdstuk of in artikel 49, niet in acht
heeft genomen, kent de rechter deze op verzoek van betrokkene een naar
billijkheid vast te stellen schadevergoeding toe ten laste van de
Staat.

2. Het verzoek tot schadevergoeding kan worden gedaan bij een
zelfstandig verzoek bij een verweerschrift als bedoeld in artikel 282,
vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of bij
een desbetreffend verzoekschrift ter gelegenheid van het verhoor van
de betrokkene dan wel bij een afzonderlijk verzoekschrift, binnen drie
maanden te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene redelijkerwijs
bekend kon zijn met de schending van het voorschrift waarop zijn
verzoek betrekking heeft, of, indien in beroep in cassatie over die
schending is geklaagd, binnen zes weken na de dagtekening van de
beschikking van de Hoge Raad.

3. Indien het verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend bij
verzoekschrift ter gelegenheid van het verhoor van de betrokkene is
artikel 282, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk III. Rechten van onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijvende patiënten

Artikel 35a
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De artikelen 38, vijfde lid, derde en vierde volzin, 38c, 39 en 40,
eerste, tweede, vierde en zesde lid, zijn niet van toepassing op personen
die krachtens een observatiemachtiging zijn opgenomen in een psychiatrisch
ziekenhuis.

Artikel 36

1. Het bestuur van een psychiatrisch ziekenhuis draagt zorg dat aan
een patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, aan de
echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger alsmede aan de naaste
(familie) betrekkingen van de patiënt, zo spoedig mogelijk na zijn
opneming schriftelijk wordt medegedeeld welke arts of andere persoon
in het ziekenhuis in het bijzonder verantwoordelijk zal zijn voor zijn
behandeling.

2. Met betrekking tot een patiënt op wie hoofdstuk II, §§ 2 of 4
toepassing heeft gevonden terwijl hij reeds in het psychiatrisch
ziekenhuis verbleef, wordt aan het eerste lid uitvoering gegeven zo
spoedig mogelijk na het verlenen van de rechterlijke machtiging.

3. Bij opneming in het ziekenhuis of op een later tijdstip kunnen aan
de patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, slechts de
voorwerpen worden ontnomen die een gevaar kunnen opleveren voor zijn
veiligheid of de goede gang van zaken in het ziekenhuis. De patiënt
kan daartoe aan zijn kleding of aan het lichaam worden onderzocht.

4. Indien de patiënt voorwerpen als bedoeld in het vorige lid worden
ontnomen, wordt hem een bewijs van ontvangst afgegeven, waarin die
voorwerpen zijn omschreven. De voorwerpen worden voor de patiënt
bewaard, voor zover dit niet in strijd is met enig wettelijk
voorschrift.

Artikel 37

1. Het bestuur van het ziekenhuis draagt ervoor zorg dat een patiënt
op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, de echtgenoot, de
wettelijke vertegenwoordiger alsmede de naaste (familie)betrekkingen
van de patiënt zo spoedig mogelijk na zijn opneming in het bezit
worden gesteld van een schriftelijk overzicht van de in het ziekenhuis
geldende huisregels alsmede van de op grond van deze wet aan de
patiënt toekomende rechten. In het overzicht, bedoeld in de vorige
volzin, is opgenomen het adres waaronder het bestuur van het
ziekenhuis bereikbaar is voor klachten als bedoeld in artikel 41,
eerste lid. Tevens wordt de patiënt schriftelijk medegedeeld dat zijn
behandelingsgegevens worden opgenomen in een voor hem aan te leggen
patiëntendossier. Artikel 36, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Indien ten aanzien van een reeds in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijvende patiënt hoofdstuk II, par. 3, toepassing heeft gevonden,
draagt het bestuur van het ziekenhuis ervoor zorg dat de betrokkene,
de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger alsmede zijn naaste
(familie)betrekkingen zo spoedig mogelijk na het geven van de last
door de burgemeester onderscheidenlijk na zijn opneming in het bezit
worden gesteld van een afschrift van de beschikking van de
burgemeester.

3. De voor de behandeling verantwoordelijke persoon draagt zorg dat de
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patiënt een mondelinge toelichting terzake ontvangt.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven met
betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. Daartoe behoren in elk
geval eisen waaraan de in dat lid bedoelde huisregels en het in dat
lid bedoelde patiëntendossier ten minste moeten voldoen.

Artikel 37a

De geneesheer-directeur draagt er zorg voor dat voor een patiënt
aantekening wordt gehouden van diens geestelijke en lichamelijke toestand,
van de op hem toegepaste behandeling en de effecten ervan. De aantekening
wordt gehouden op een zodanige manier en met zodanige regelmaat dat zij
duidelijk inzicht geeft in het ziekteverloop.

Artikel 37b

1. Artikel 38 is van toepassing op patiënten op wie hoofdstuk II
toepassing heeft gevonden, die zijn opgenomen in een psychiatrisch
ziekenhuis, zijnde een verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting.

2. De artikelen 38a, 38b en 38c zijn van toepassing op patiënten op
wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, die zijn opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een verpleeginrichting of
zwakzinnigeninrichting.

Artikel 38

1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat voor een patiënt als
bedoeld in artikel 37b, eerste lid, zo spoedig mogelijk na de opneming
van een patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, door de
voor de behandeling verantwoordelijke persoon, na overleg met de
patiënt, een behandelingsplan wordt opgesteld. Artikel 36, tweede lid,
is van overeenkomstige toepassing.

2. De voor de behandeling verantwoordelijke persoon pleegt voor het
opstellen van het behandelingsplan overleg met de instelling of de
psychiater die de patiënt voorafgaande aan zijn opneming behandelde of
begeleidde, alsmede met de huisarts van de patiënt. Indien de
behandelende persoon beslist dat de patiënt niet in staat kan worden
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de
voorgestelde behandeling, pleegt hij ter zake overleg met de
wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt of, indien deze ontbreekt,
met de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd.
Ontbreekt ook zodanige persoon of treedt deze niet op, dan wordt
overleg gepleegd met de echtgenoot van de patiënt, tenzij deze dat
niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, met een
ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet
wenst, een en ander voor zover dit overleg verenigbaar is met de zorg
van een goed hulpverlener.

3. Het behandelingsplan, bedoeld in het eerste lid, is erop gericht de
stoornis zo te verbeteren dat het gevaar op grond waarvan de patiënt,
zonder van de bereidheid daartoe te hebben blijk gegeven, in het
ziekenhuis moet verblijven, wordt weggenomen. Bij algemene maatregel
van bestuur worden eisen gesteld, waaraan een behandelingsplan ten
minste moet voldoen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts
ten aanzien van daarbij aangegeven categorieën van
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behandelingsmiddelen of -maatregelen regels worden gegeven met
betrekking tot de wijze waarop tot toepassing daarvan moet worden
besloten.

4. Indien het in het overleg, bedoeld in het eerste en tweede lid,
niet mogelijk is overeenstemming te bereiken over het
behandelingsplan, stelt de behandelende persoon de
geneesheer-directeur hiervan in kennis.

5. Indien het overleg over het behandelingsplan niet tot
overeenstemming heeft geleid kan met betrekking tot de patiënt geen
behandeling worden toegepast. Evenmin kan een behandeling worden
toegepast indien weliswaar het overleg over het behandelingsplan tot
overeenstemming heeft geleid doch de patiënt of, in geval van
toepassing van de tweede volzin van het tweede lid, de met het oog op
overleg aangewezen persoon of personen zich daartegen verzetten met
dien verstande dat, ook al is de desbetreffende toestemming van die
persoon of die personen verkregen, de behandeling niet kan worden
toegepast, indien de patiënt zich daartegen verzet. In afwijking van
de beide voorgaande volzinnen kan niettemin het voorgestelde,
onderscheidenlijk het overeengekomen behandelingsplan worden toegepast
voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of
anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te
wenden. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van
behandelingsmiddelen of -maatregelen worden aangewezen, die niet mogen
worden toegepast bij een behandeling als bedoeld in de derde volzin.

6. De geneesheer-directeur geeft uiterlijk bij het begin van een
behandeling met toepassing van de derde volzin van het vijfde lid,
daarvan kennis aan de inspecteur. Hij vermeldt daarbij ten minste
welke personen verantwoordelijk zijn voor de beslissing tot een
zodanige behandeling over te gaan en de redenen die aan de beslissing
ten grondslag lagen. Indien de behandeling wordt toegepast terwijl de
patiënt zich daartegen verzet, vermeldt de geneesheer-directeur tevens
of de patiënt in staat kan worden geacht, gebruik te maken van de
regeling, vervat in de artikelen 41 en 41a. Hij geeft voorts zo
spoedig mogelijk na het begin van een zodanige behandeling daarvan
kennis aan de in het tweede lid, tweede volzin, bedoelde personen. Van
de beëindiging van een zodanige behandeling geeft hij kennis aan de
inspecteur.

7. De inspecteur stelt na beëindiging van elke behandeling met
toepassing van het vijfde lid, derde volzin, een onderzoek in of de
beslissing tot een zodanige behandeling over te gaan, zorgvuldig is
genomen en of de uitvoering van de behandeling zorgvuldig is geschied.

Artikel 38a

1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat voor een patiënt als
bedoeld in artikel 37b, tweede lid, zo spoedig mogelijk na zijn
opneming een behandelingsplan wordt opgesteld. Het behandelingsplan is
gericht op het zodanig wegnemen van het gevaar dat de stoornis van de
geestvermogens de betrokkene doet veroorzaken, dat betrokkene niet
langer in het ziekenhuis behoeft te verblijven. Zo mogelijk geschiedt
dit door het bewerkstelligen van een verbetering van de stoornis.
Indien dit niet mogelijk is, geschiedt dit door het anderszins
wegnemen van het gevaar. Artikel 36, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.
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2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld,
waaraan een behandelingsplan moet voldoen.

3. Het behandelingsplan wordt door de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon na overleg met de patiënt opgesteld.

4. Indien de voor de behandeling verantwoordelijke persoon beslist dat
de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake van de voorgestelde behandeling,
wordt het behandelingsplan in afwijking van het derde lid opgesteld in
overleg met de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt of, indien
deze ontbreekt, met de persoon die door de patiënt schriftelijk is
gemachtigd. Ontbreekt ook zodanige persoon of treedt deze niet op, dan
wordt het behandelingsplan opgesteld in overleg met de echtgenoot van
de patiënt, tenzij deze dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige
persoon ontbreekt, met een ouder, kind, broer of zus van de patiënt,
tenzij deze persoon dat niet wenst, een en ander voor zover dit
overleg verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

5. Voorafgaand aan het opstellen van het behandelingsplan pleegt de
voor de behandeling verantwoordelijke persoon overleg met de
instelling of de psychiater die de patiënt voorafgaande aan zijn
opneming behandelde of begeleidde, alsmede met de huisarts van de
patiënt.

Artikel 38b

Behandeling van de patiënt vindt slechts plaats:

a. voor zover deze is voorzien in het behandelingsplan

b. indien het overleg over het behandelingsplan, bedoeld in artikel
38a, derde of vierde lid, tot overeenstemming heeft geleid, en

c. indien de patiënt of - indien van toepassing - de in artikel 38a,
vierde lid, bedoelde persoon zich niet tegen behandeling verzet.

Artikel 38c

1. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 38b,
onderdelen b en c, kan niettemin behandeling plaatsvinden:

a. voor zover aannemelijk is dat zonder die behandeling het
gevaar dat de stoornis van de geestvermogens betrokkene doet
veroorzaken niet binnen een redelijke termijn kan worden
weggenomen, of

b. voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om het gevaar dat de
stoornis van de geestvermogens betrokkene binnen de inrichting
doet veroorzaken, af te wenden.

2. Behandeling overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, vindt
plaats krachtens een schriftelijke beslissing van de behandelaar
waarin wordt vermeld voor welke termijn zij geldt. De termijn is zo
kort mogelijk maar niet langer dan drie maanden, gerekend vanaf de dag
waarop de beslissing tot stand komt. De behandelaar doet een afschrift
van de beslissing aan de geneesheer-directeur toekomen.
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3. Indien binnen zes maanden na afloop van de termijn, bedoeld in het
tweede lid, voortzetting van de behandeling of opnieuw een behandeling
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, nodig is, geschiedt dit
slechts krachtens een schriftelijke beslissing van de
geneesheer-directeur. De geneesheer-directeur geeft in zijn beslissing
aan waarom van een behandeling alsnog het beoogde effect wordt
verwacht. Op zodanige beslissingen is het tweede lid, tweede volzin
van toepassing.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van
behandelingsmiddelen of -maatregelen worden aangewezen die niet mogen
worden toegepast bij een behandeling overeenkomstig het eerste lid.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts ten aanzien van
daarbij aangegeven categorieën van behandelingsmiddelen of
-maatregelen regels worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop
tot toepassing daarvan moet worden besloten.

5. De geneesheer-directeur geeft, uiterlijk bij het begin van een
behandeling overeenkomstig het eerste of het derde lid, daarvan kennis
aan de inspecteur. Hij vermeldt daarbij in ieder geval door welke
persoon de beslissing daartoe is genomen en zendt een afschrift mee
van de beslissing bedoeld in het tweede of derde lid. Indien de
behandeling plaatsvindt in een situatie waarin het de patiënt is die
zich verzet, vermeldt de geneesheer-directeur tevens of deze in staat
kan worden geacht gebruik te maken van de regeling, vervat in de
artikelen 41 en 41a. Van de beëindiging van een behandeling
overeenkomstig het eerste of het derde lid, geeft hij kennis aan de
inspecteur.

6. De geneesheer-directeur geeft van een behandeling overeenkomstig
het eerste lid, onderscheidenlijk van de voortzetting van de
behandeling overeenkomstig het derde lid, voorts - indien van
toepassing - zo spoedig mogelijk kennis aan de in artikel 38a, vierde
lid, bedoelde persoon.

7. De inspecteur stelt na beëindiging van elke behandeling
overeenkomstig dit artikel, doch in ieder geval na afloop van de
termijn bedoeld in het tweede lid, een onderzoek in of de beslissing
daartoe zorgvuldig is genomen en of de uitvoering van de behandeling
zorgvuldig is geschied.

Artikel 38d

1. Ten aanzien van een patiënt die zich met een verklaring als bedoeld
in artikel 34p heeft verbonden wordt voor in de verklaring voorziene
duur in het behandelingsplan de in de verklaring voorziene behandeling
opgenomen.

2. Onverminderd artikel 38, vijfde lid, derde volzin, kan met
betrekking tot een patiënt die zich met een verklaring als bedoeld in
artikel 34p heeft verbonden, de in de verklaring voorziene behandeling
worden toegepast, ook indien de patiënt zich daartegen verzet.

3. Artikel 34n, vierde lid, is van toepassing.

Artikel 39

1. Met betrekking tot een patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft

114 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

gevonden, kunnen, anders dan ter uitvoering van een behandelingsplan
met inachtneming van artikel 38, 38b of 38c, geen middelen of
maatregelen worden toegepast dan ter overbrugging van tijdelijke
noodsituaties welke door de patiënt in het ziekenhuis als gevolg van
de stoornis van de geestvermogens worden veroorzaakt.

2. De middelen en maatregelen die kunnen worden toegepast in gevallen
als bedoeld in het eerste lid, worden bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen. Daarbij worden termijnen aangegeven, gedurende
welke ten hoogste de onderscheidene middelen en maatregelen met
betrekking tot een bepaalde patiënt mogen worden toegepast.

3. De geneesheer-directeur geeft zo spoedig mogelijk na het begin van
de toepassing van een middel of maatregel als bedoeld in de vorige
leden daarvan kennis aan de echtgenoot, de wettelijke
vertegenwoordiger of, ingeval deze ontbreken, de naaste
(familie)betrekkingen, en in ieder geval aan de inspecteur. Van de
beëindiging van een middel of maatregel geeft hij zo spoedig mogelijk
kennis aan de inspecteur. De kennisgeving geschiedt op een daartoe
door Onze Minister voorgeschreven formulier.

Artikel 39a

De kennisgeving van de geneesheer-directeur aan de inspecteur bedoeld in
de artikelen 38, zesde lid, 38c, vijfde lid, en 39, derde lid, geschiedt
op een daartoe door Onze Minister voorgeschreven formulier.

Artikel 40

1. De poststukken, gericht aan of afkomstig van een patiënt op wie
hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, kunnen in aanwezigheid van de
patiënt worden onderworpen aan een controle op meegezonden voorwerpen.

2. Tenzij de bezoeker een advocaat is die als raadsman van de patiënt
optreedt, dan wel een justitiële autoriteit, de hoofdinspecteur of de
inspecteur, kunnen beperkingen in het recht op het ontvangen van
bezoek overeenkomstig de daarvoor geldende huisregels worden opgelegd,
doch slechts:

a. indien van het bezoek ernstige nadelige gevolgen moeten worden
gevreesd voor de gezondheidstoestand van de patiënt, voor zover
dit telkenmale uit een uitdrukkelijke verklaring van de voor zijn
behandeling verantwoordelijke persoon blijkt, dan wel

b. indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in het
ziekenhuis, zoals die in de huisregels is beschreven, of ter
voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is.

3. Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid in en rond het
ziekenhuis overeenkomstig de daarvoor geldende huisregels kunnen,
anders dan als middel of maatregel, aangegeven bij algemene maatregel
van bestuur krachtens artikel 39, tweede lid, worden opgelegd:

a. indien naar het oordeel van de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon van de uitoefening van het recht op de
bewegingsvrijheid ernstige nadelige gevolgen moeten worden
gevreesd voor de gezondheidstoestand van de patiënt,
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b. indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in het
ziekenhuis, zoals die in de huisregels is beschreven, of ter
voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is, dan wel

c. in geval van een patiënt ten aanzien van wie een
observatiemachtiging is verleend, indien dit noodzakelijk is om
het onderzoek, bedoeld in artikel 14h, tweede lid, te kunnen
uitvoeren.

4. Beperkingen in het recht op vrij telefoonverkeer overeenkomstig de
daarvoor geldende huisregels kunnen, tenzij het betreft verkeer met
een advocaat die als raadsman van de patiënt optreedt, dan wel een
justitiële autoriteit, de hoofdinspecteur of de inspecteur, worden
opgelegd:

a. indien naar het oordeel van de voor de behandeling
verantwoordelijke persoon van de uitoefening van het recht op
vrij telefoonverkeer ernstige nadelige gevolgen moeten worden
gevreesd voor de gezondheidstoestand van de patiënt, dan wel

b. indien dit ter voorkoming van verstoring van de orde in het
ziekenhuis, zoals die in de huisregels is beschreven, of ter
voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is.

5. Van de oplegging van beperkingen overeenkomstig het tweede, derde
of vierde lid wordt onverwijld mededeling gedaan aan de
geneesheer-directeur.

6. Ten aanzien van beslissingen als bedoeld in het tweede tot en met
het vierde lid kan toepassing van artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht achterwege worden gelaten indien de patiënt op grond van
de stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is zijn wil te
bepalen met betrekking tot de voorgenomen beslissing. In dat geval
wordt zo mogelijk de in artikel 38, tweede lid, of 38a, vierde lid,
bedoelde persoon gehoord.

Artikel 40a

De patiënt ten aanzien van wie een beslissing wordt genomen waartegen op
grond van artikel 41, eerste lid, een klacht kan worden ingediend, wordt
door de zorg van de geneesheer-directeur schriftelijk geïnformeerd over de
gronden waarop de beslissing berust, over de mogelijkheid de
patiëntenvertrouwenspersoon in te schakelen en over de mogelijkheid
gebruik te maken van de artikelen 41 tot en met 41b.

Artikel 41

1. De patiënt, elke andere in het ziekenhuis verblijvende patiënt en
ieder der in artikel 4, eerste lid, bedoelde personen kan tegen een
beslissing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, tweede volzin, en
vijfde lid, derde volzin, artikel 38a, vierde lid, artikel 38c, tweede
en derde lid en de artikelen 39 en 40, alsmede tegen een beslissing
over niet-toepassing van het overeengekomen behandelingsplan een
schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van het psychiatrisch
ziekenhuis.

2. Het bestuur van een ziekenhuis belast een commissie met de
behandeling van en de beslissing op klachten als bedoeld in het eerste
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lid. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met
betrekking tot de samenstelling van de commissies en met betrekking
tot de wijze waarop klachten worden behandeld.

3. Het adres waar een klacht moet worden ingediend, wordt door de zorg
van de geneesheer-directeur door bevestiging van een schriftelijke
mededeling dienaangaande op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen
in het ziekenhuis bekendgemaakt.

4. De commissie kan de beslissing waartegen de klacht is gericht,
schorsen.

5. Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten, indien een
gelijke klacht nog in behandeling is.

6. De commissie geeft binnen twee weken na ontvangst van de klacht of,
indien het betreft een klacht tegen een beslissing die ten tijde van
de indiening geen gevolg meer heeft of waaraan in de tijd dat de
klacht bij de commissie aanhangig is het gevolg is komen te vervallen,
binnen vier weken na ontvangst van de klacht, van zijn met redenen
omklede beslissing op de klacht of van het niet in behandeling nemen
daarvan op grond van het bepaalde in het vijfde lid, kennis aan de
klager, de betrokken patiënt, de behandelende persoon, de
geneesheer-directeur, het bestuur en de inspecteur.

7. De beslissing van de commissie strekt tot:

a. onbevoegdverklaring van de commissie,

b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht,

c. ongegrondverklaring van de klacht, of

d. gegrondverklaring van de klacht.

8. Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, vernietigt zij de
bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke
vernietiging brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de
beslissing of het vernietigde gedeelte van de beslissing mee.

9. Indien de commissie de klacht gegrond verklaart, kan zij de voor de
behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing
te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van
haar beslissing.

10. De commissie kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon
een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het
verrichten van een andere handeling.

Artikel 41a

1. Indien de commissie niet tijdig een beslissing heeft genomen of
indien de beslissing van de commissie niet inhoudt dat de klacht
gegrond is, kan de klager de inspecteur schriftelijk vragen om een
verzoekschrift bij de rechter in te dienen ter verkrijging van de
beslissing over de klacht. Bevoegd is de rechtbank van het
arrondissement waarin het betrokken psychiatrisch ziekenhuis is
gelegen. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. De
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termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt zes weken, ingaande
op de dag na die waarop de commissie uiterlijk had moeten beslissen
dan wel ingaande op de dag waarop de beslissing van de commissie aan
de klager bekend is gemaakt. De klager voegt bij het verzoek een
afschrift van de klacht en een afschrift van de beslissing op de
klacht.

2. De inspecteur behoeft geen gevolg te geven aan het verzoek, indien
hij de klacht kennelijk niet ontvankelijk acht. Van een
niet-ontvankelijk-verklaring doet hij binnen twee weken na de dag
waarop hij het verzoek heeft ontvangen, mededeling aan de klager, de
patiënt, indien hij niet de klager is, de raadsman van de klager, de
voor de behandeling verantwoordelijke persoon, de
geneesheer-directeur, het bestuur en de commissie. In andere gevallen
dient hij binnen twee weken na de dag waarop hij het verzoek heeft
ontvangen, een verzoekschrift bij de rechter in, waarin de beslissing
over de klacht wordt gevraagd.

3. Indien de klager niet de patiënt is, hoort de inspecteur de patiënt
om vast te stellen of deze bedenkingen heeft tegen de indiening van
een verzoekschrift ter verkrijging van de beslissing van de rechter
over de klacht. De inspecteur kan slechts om gewichtige redenen
besluiten om aan het verzoek gevolg te geven indien de patiënt
hiertegen bedenkingen heeft.

4. De inspecteur geeft in zijn verzoekschrift met redenen omkleed
blijk van zijn zienswijze. Hij voegt bij zijn verzoekschrift een
afschrift van de klacht en een afschrift van de beslissing op de
klacht.

5. Indien de klager de patiënt is, kan hij, onverminderd de eerste
volzin van het eerste lid, in de gevallen bedoeld in die volzin, zelf
een verzoekschrift bij de rechter indienen ter verkrijging van de
beslissing over de klacht. Het eerste lid, tweede tot en met vijfde
volzin, is van overeenkomstige toepassing.

6. Artikel 8, met uitzondering van het derde lid, is met betrekking
tot de behandeling van een verzoekschrift van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de rechter in elk geval hoort de
klager, de patiënt, indien deze niet de klager is en deze bereid is
zich te doen horen, en de voor de behandeling verantwoordelijke
persoon. De overige personen, bedoeld in artikel 8, vierde lid, worden
slechts zo nodig gehoord. Indien niet blijkt dat de klager reeds een
raadsman heeft, kan uitsluitend de rechter aan het bureau
rechtsbijstandvoorziening last geven tot toevoeging van een raadsman.

7. De rechter kan de beslissing waartegen de klacht is gericht,
schorsen.

8. Indien de rechter de klacht kennelijk ongegrond acht, kan hij
zonder behandeling ter terechtzitting onmiddellijk op het
verzoekschrift beschikken.

9. De rechter beslist binnen vier weken na indiening van het
verzoekschrift. Tegen de beslissing van de rechter staat geen hoger
beroep open.

10. De beslissing strekt tot:
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a. onbevoegdverklaring van de rechtbank,

b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek of de klacht,

c. ongegrondverklaring van de klacht, of

d. gegrondverklaring van de klacht.

11. Indien de rechtbank de klacht gegrond verklaart, vernietigt zij de
bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke
vernietiging van de beslissing brengt vernietiging van de
rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de
beslissing mee.

12. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de voor
de behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe
beslissing te nemen of een andere handeling te verrichten met
inachtneming van haar uitspraak.

13. De rechtbank kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon
een termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het
verrichten van een andere handeling.

14. De rechtbank kan bepalen dat, indien of zolang de voor de
behandeling verantwoordelijke persoon niet voldoet aan de beslissing
van de rechter, de rechtspersoon die het psychiatrisch ziekenhuis in
stand houdt, aan de patiënt op wie de klacht betrekking heeft een in
de beslissing vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot
en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

15. De griffier zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de
beslissing aan de klager, de patiënt, indien hij niet de klager is, de
raadsman van de klager, de voor de behandeling verantwoordelijke
persoon, de geneesheer-directeur, het bestuur, de commissie en de
inspecteur.

Artikel 41b

1. Indien de klager de patiënt is, kan de inspecteur of de klager bij
een verzoekschrift als bedoeld in artikel 41a, eerste lid,
onderscheidenlijk vijfde lid, verzoeken de klager een schadevergoeding
toe te kennen ten laste van de rechtspersoon die het betrokken
psychiatrisch ziekenhuis in stand houdt, op de grond dat de beslissing
waartegen de klacht is gericht, onrechtmatig is. De rechter kan op dit
verzoek afzonderlijk beslissen.

2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 41a,
negende lid, niet van toepassing.

Artikel 42

De inspecteur, bevindend dat een patiënt die zich tegen de toepassing van
een behandeling verzet, niet in staat kan worden geacht gebruik te maken
van de regeling, vervat in de artikelen 41 en 41a, kan een verzoekschrift
indienen ter verkrijging van de beslissing van de rechter over de
beslissing ter zake van de noodzaak de behandeling waartegen de patiënt
zich verzet, toe te passen. Artikel 41a, eerste lid, tweede en derde
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volzin, is van overeenkomstige toepassing. De inspecteur dient zo spoedig
mogelijk een verzoekschrift bij de rechter in. Artikel 41a, vierde lid,
eerste volzin, zesde lid, eerste en tweede volzin, negende tot en met
vijftiende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43

1. De patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, kan,
onverminderd zijn recht om zelf een overplaatsing te bewerkstelligen,
aan de geneesheer-directeur mondeling of schriftelijk overplaatsing
verzoeken naar een al dan niet door hem met name genoemd ander
ziekenhuis.

2. Indien de geneesheer-directeur van oordeel is dat het in het belang
van de patiënt is aan het verzoek gevolg te geven, neemt hij terzake
de nodige stappen.

3. Indien de geneesheer-directeur meent aan het verzoek niet te kunnen
voldoen, stelt hij schriftelijk de patiënt daarvan in kennis, onder
mededeling van de redenen waarom hij meent aan het verzoek geen gevolg
te kunnen geven. Hij zendt een afschrift van zijn beslissing aan de
inspecteur.

4. De inspecteur hoort zo nodig de patiënt. Indien de inspecteur
overplaatsing gewenst voorkomt, treft hij de nodige maatregelen om
opneming in een ander ziekenhuis te bewerkstelligen. De
geneesheer-directeur draagt op aanwijzing van de inspecteur zorg voor
overbrenging van de patiënt naar het andere ziekenhuis.

Artikel 44

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aanvullende regels worden
gegeven ter waarborging van de rechten van de personen op wie
hoofdstuk II toepassing heeft gevonden.

2. Een algemene maatregel van bestuur op grond van het eerste lid of
op grond van artikel 37, vierde lid, 38, derde lid, tweede volzin,
38a, tweede lid, 38c, vierde lid, 39, tweede lid, of 41, tweede lid,
wordt vastgesteld op de voordracht van Onze Minister in
overeenstemming met Onze Minister van Justitie.

Hoofdstuk IV. Verlof en ontslag

Artikel 45

1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende
gevaarlijkheid van een met toepassing van hoofdstuk II in een
psychiatrisch ziekenhuis niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting, opgenomen patiënt zover is verminderd dat het
verantwoord is hem tijdelijk in de maatschappij te doen terugkeren,
geeft de geneesheer-directeur hem, voor zover dit in het belang van de
patiënt gewenst is, verlof het psychiatrisch ziekenhuis niet zijnde
een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting, voor een daarbij aan
te geven periode te verlaten. Zo mogelijk en nodig wordt tevoren
overleg gepleegd met de in artikel 4, eerste lid, bedoelde personen,
met degene door wie de patiënt voorafgaande aan zijn opneming in een
ziekenhuis werd verzorgd, alsmede met de instelling of psychiater, die
betrokkene voorafgaande aan zijn opneming behandelde of begeleidde, en
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de huisarts van betrokkene.

2. Verlof voor een aaneengesloten periode van meer dan 60 uren kan per
kalenderjaar ten hoogste twee maal worden gegeven en wel telkens voor
ten hoogste twee weken. Indien overwogen wordt het verlof langer dan
60 uren te doen duren, wordt overleg gepleegd met de inspecteur in
wiens ambtsgebied het psychiatrisch ziekenhuis is gelegen.

3. Aan het verlof kunnen voorwaarden betreffende de behandeling of het
gedrag van de patiënt, voorzover dit gedrag het gevaar voortvloeiend
uit de stoornis van de geestvermogens, beïnvloedt, worden verbonden.
De voorwaarden mogen de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
dan wel de staatkundige vrijheid niet beperken. De
geneesheer-directeur verleent slechts verlof indien de patiënt zich
bereid heeft verklaard tot naleving van de voorwaarden of
redelijkerwijs is aan te nemen dat betrokkene de voorwaarden zal
naleven.

4. Tot de voorwaarden, bedoeld in het derde lid, kan de opdracht
behoren dat de betrokkene zich stelt onder toezicht van een daarbij
aangewezen instelling of natuurlijke persoon, die hem bij de naleving
van de andere voorwaarden hulp en steun verleent.

5. Onze Minister stelt een lijst samen van instellingen die aangewezen
kunnen worden voor het uitoefenen van toezicht, als in het vierde lid
bedoeld.

6. De geneesheer-directeur verschaft aan de patiënt bij het verlenen
van verlof een schriftelijke verklaring, inhoudende dat aan hem verlof
is verleend.

Artikel 46

1. De geneesheer-directeur trekt het in artikel 45 bedoelde verlof in,
wanneer de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende
gevaarlijkheid van betrokkene dit noodzakelijk maakt en wanneer het
gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een
psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. Het verlof kan door de
geneesheer-directeur worden ingetrokken wanneer de patiënt de gestelde
voorwaarden niet nakomt of op verzoek van de patiënt. De
geneesheer-directeur stelt zich op de hoogte van de actuele
geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt. De
geneesheer-directeur stelt de patiënt uiterlijk vier dagen na de
intrekking van het verlof schriftelijk in kennis van zijn beslissing,
onder mededeling van de redenen die tot de intrekking hebben geleid.

2. Met betrekking tot het besluit van de geneesheer-directeur tot
intrekking van het verlof staat voor betrokkene en voor ieder der in
artikel 4, eerste lid, bedoelde personen de mogelijkheid open de
officier van justitie te verzoeken de beslissing van de rechter te
verzoeken overeenkomstig artikel 14e, derde en vierde lid.

Artikel 46a

De geneesheer-directeur geeft een met toepassing van hoofdstuk II in een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting opgenomen patiënt verlof voor
zover en voor zolang het verantwoord is hem buiten de inrichting te laten
verblijven.
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Artikel 47

1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende
gevaarlijkheid van een met toepassing van hoofdstuk II in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijvende patiënt zover is verminderd dat
het verlenen van ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis onder
daaraan te verbinden voorwaarden verantwoord is, verleent de
geneesheer-directeur hem, voor zover dit in het belang van de patiënt
gewenst is, voorwaardelijk ontslag.

2. Artikel 45, eerste lid, laatste volzin, derde lid, en vierde,
vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. De
geneesheer-directeur stelt tevoren de echtgenoot, de wettelijke
vertegenwoordiger alsmede de naaste (familie) betrekkingen van de
patiënt op de hoogte van het voorgenomen voorwaardelijk ontslag.

3. Met betrekking tot intrekking van het voorwaardelijk ontslag is
artikel 46 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 48

1. Tenzij voortzetting van het verblijf in het psychiatrisch
ziekenhuis als vrijwillig patiënt gewenst is en betrokkene blijk geeft
van de nodige bereidheid daartoe, verleent de geneesheer-directeur een
patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, ontslag uit het
ziekenhuis zodra zich één van de volgende omstandigheden voordoet:

a. de betrokkene niet of niet langer in zijn geestvermogens
gestoord of gevaarlijk is dan wel het gevaar door tussenkomst van
personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan
worden afgewend;

b. de geldigheidsduur van een der in hoofdstuk II, paragrafen 1
tot en met 4, bedoelde rechterlijke machtigingen is verstreken,
tenzij voor het einde van de termijn een verzoek is gedaan tot
het verlenen van een aansluitende rechterlijke machtiging; in dat
geval verleent de geneesheer-directeur ontslag

1°. zodra op het verzoek is beschikt en de beschikking niet
strekt tot voortgezet verblijf;

2°. zodra de termijn voor het geven van de beschikking is
verstreken;

c. door de officier geen verzoek wordt gedaan of door de rechter
afwijzend wordt beschikt ter zake van een machtiging tot
voortzetting van de inbewaringstelling ten aanzien van een met
toepassing van artikel 20 in het ziekenhuis verblijvend persoon
dan wel - indien binnen de daarvoor gestelde termijn geen
beschikking is gegeven - zodra de termijn voor het geven van de
beschikking is verstreken; of

d. door de rechter ontslag na toepassing van artikel 49 wordt
bevolen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder b, ten
tweede, en onder c, verleent de geneesheer-directeur hangende het
onderzoek van de rechter geen ontslag, indien de rechter de
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beschikking niet binnen de gestelde termijn heeft gegeven ten gevolge
van het horen van een deskundige op verzoek van de betrokken patiënt.

3. Artikel 45, eerste lid, laatste volzin, tweede lid, laatste volzin
en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. De
geneesheer-directeur stelt tevoren de echtgenoot, de wettelijke
vertegenwoordiger alsmede de naaste (familie)betrekkingen van de
patiënt op de hoogte van het voorgenomen ontslag.

Artikel 49

1. Een met toepassing van hoofdstuk II, §§ 1 tot en met 4, in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijvende patiënt, ieder der in artikel 4,
eerste lid, bedoelde personen alsmede de inspecteur en de officier van
justitie, in wier ambtsgebied het psychiatrisch ziekenhuis is gelegen,
kan aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis het
voorwaardelijk ontslag of het ontslag van de patiënt uit het
ziekenhuis verzoeken.

2. De geneesheer-directeur beslist op het verzoek met inachtneming van
artikel 47, onderscheidenlijk artikel 48. De beslissing wordt aan de
inspecteur medegedeeld. Voor de toepassing van het derde en het tiende
lid wordt met een afwijzende beslissing van de geneesheer-directeur
gelijk gesteld het niet beslissen binnen twee weken na ontvangst van
het verzoek.

3. In geval van een afwijzende beslissing kan degene die de beslissing
heeft verkregen, zo deze niet is de officier van justitie, de officier
van justitie verzoeken de beslissing van de rechter te verzoeken. Het
verzoek aan de officier van justitie wordt schriftelijk gedaan; bij
het verzoek wordt gevoegd afschrift van het oorspronkelijk verzoek
alsmede van de beslissing van de geneesheer-directeur.

4. De inspecteur geeft desgevraagd of eigener beweging aan de officier
van justitie schriftelijk zijn oordeel over het ontslagverzoek.

5. Onverminderd het bepaalde in het zesde lid verzoekt de officier van
justitie na ontvangst van het in het derde lid bedoelde verzoek met de
bijbehorende stukken zo spoedig mogelijk de beslissing van de rechter.
Aan de verzoeker wordt schriftelijk medegedeeld of het in de eerste
volzin bedoelde verzoek door de officier van justitie is ingesteld.

6. De officier van justitie behoeft geen gevolg te geven aan het in
het derde lid bedoelde verzoek indien hij de verzoeker kennelijk niet
ontvankelijk acht dan wel indien tijdens de vier maanden, voorafgaande
aan het verzoek, reeds een verzoek door hem is ingediend bij de
rechter en uit het nieuwe verzoek aan de officier van justitie niet
blijkt van nieuwe feiten.

7. Indien het verzoek aan de officier van justitie, bedoeld in het
derde lid, afkomstig is van een ander dan de betrokken patiënt, hoort
de officier van justitie de patiënt. Indien de patiënt bezwaar heeft
tegen het uitlokken van een rechterlijke uitspraak over zijn ontslag
uit het ziekenhuis, behoeft de officier van justitie evenmin gevolg te
geven aan het verzoek.

8. Een door de officier van justitie ingesteld verzoek om de
beslissing van de rechter als bedoeld in het derde lid vervalt wanneer
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met betrekking tot dezelfde patiënt door de officier van justitie een
verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf
wordt gedaan.

9. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat
het verzoek, indien dit afkomstig is van de patiënt, wordt behandeld
door de meervoudige kamer van de rechtbank. Artikel 9, eerste lid,
tweede volzin, en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. De
griffier zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beschikking
aan de verzoeker, de patiënt, zo deze niet is de verzoeker, de
geneesheer-directeur en aan de inspecteur.

10. Indien een beschikking tot ontslag onder voorwaarden wordt
genomen, is artikel 45, eerste lid, tweede volzin, derde, vierde en
vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

11. In geval van een afwijzende beslissing op een door de officier van
justitie gedaan verzoek als bedoeld in het eerste lid, kan de officier
van justitie bij de rechter een verzoek doen tot het bevelen van
ontslag onder voorwaarden dan wel ontslag. Het negende en tiende lid
zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 50

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de
voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie, kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot het in
dit hoofdstuk bepaalde.

Hoofdstuk V. Patiënten voor wie de Minister van Justitie
medeverantwoordelijkheid draagt

Artikel 51

1. De artikelen 10, tweede lid, 15 tot en met 18, 36 tot en met 50 en
56 tot en met 58 zijn, onverminderd het bepaalde in het tweede lid,
van overeenkomstige toepassing met betrekking tot personen die op
grond van een uitspraak van de strafrechter als bedoeld in artikel 37,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch
ziekenhuis verblijven.

2. Met betrekking tot degenen die op grond van deze wet in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijven, zijn, indien zij tevens ter
beschikking zijn gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege,
de artikelen 47, 48 en 49 niet van toepassing en wordt artikel 45 met
dien verstande toegepast dat verlof door de geneesheer-directeur
slechts wordt verleend in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie. Met het oog op de tenuitvoerlegging van het bevel tot
verpleging van overheidswege kan de geneesheer-directeur het verblijf
in het psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld in dit lid en het eerste lid,
na overleg met Onze Minister van Justitie, beëindigen. Het voorgaande
is van overeenkomstige toepassing op degenen die op grond van deze wet
en tevens met toepassing van artikel 15, vijfde lid, van de
Penitentiaire beginselenwet in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijven.

3. De artikelen 36 tot en met 41b, 44, 56, 57 en 58 zijn van
overeenkomstige toepassing met betrekking tot personen die ter
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beschikking zijn gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege en
met betrekking tot personen aan wie de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen is opgelegd, indien die verpleging dan wel
de tenuitvoerlegging van die maatregel plaatsvindt in een
psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een justitiële inrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90,
quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 52

Voor de uitvoering van het bij of krachtens deze wet bepaalde, voor zover
van toepassing op personen ten aanzien van wie krachtens enige wettelijke
bepaling Onze Minister van Justitie medeverantwoordelijkheid draagt,
handelt Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Justitie.

Hoofdstuk VI. Administratieve voorschriften

§ 1. Bescheiden voor opneming en verblijf

Artikel 53

1. Door een psychiatrisch ziekenhuis worden personen door wie of ten
aanzien van wie in de zin van hoofdstuk II geen blijk wordt gegeven
van de nodige bereidheid tot opneming of verblijf, slechts opgenomen
tegen overlegging van één der in het tweede lid bedoelde bescheiden,
dat op die personen betrekking heeft.

2. De in het eerste lid bedoelde bescheiden zijn:

a. een afschrift van een rechterlijke beschikking, houdende een
machtiging als bedoeld in hoofdstuk II, §§ 1, 1b, 4 of 4a;

b. een afschrift van een beschikking van de burgemeester of de
rechter als bedoeld in hoofdstuk II, § 3;

c. een afschrift van een beslissing van de geneesheer-directeur
en een afschrift van de rechterlijke beschikking, houdende een
voorwaardelijke machtiging;

d. een uittreksel uit een uitspraak van de strafrechter als
bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht, voor zover die uitspraak betrekking heeft op de
opneming;

e. een uittreksel uit een rechterlijke uitspraak, waarbij met
toepassing van artikel 37b of artikel 38c van het Wetboek van
Strafrecht bevel wordt gegeven tot verpleging van overheidswege
van een ter beschikking gestelde, voor zover die beslissing
betrekking heeft op de terbeschikkingstelling en dit bevel;

f. een afschrift van een last tot plaatsing in een inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in
artikel 13 van het Wetboek van Strafrecht;

g. een afschrift van een tot opneming strekkende beschikking op
grond van het bij en krachtens de Penitentiaire beginselenwet
bepaalde;
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h. een uittreksel uit een rechtelijke uitspraak, waarbij met
toepassing van artikel 77h van het Wetboek van Strafrecht
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt bevolen, voor
zover die uitspraak betrekking heeft op deze maatregel;

i. een afschrift van een tot opneming voor onderzoek of
observatie strekkende beschikking op grond van enige daartoe de
mogelijkheid openende wettelijke bepaling.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid ten aanzien van een
persoon door wie niet blijk wordt gegeven van de nodige bereidheid, is
bij opneming en verblijf van een persoon in een zwakzinnigeninrichting
of verpleeginrichting overlegging van de bescheiden, bedoeld in het
tweede lid, vereist, indien door die persoon blijk wordt gegeven van
verzet tegen opneming en verblijf.

Artikel 54

1. Indien door of ten aanzien van een in een ziekenhuis, al dan niet
zijnde een psychiatrisch ziekenhuis, op grond van één der in artikel
53, tweede lid, bedoelde beslissingen opgenomen persoon na verloop van
de geldigheidsduur daarvan in de zin van hoofdstuk II geen blijk wordt
gegeven van de bereidheid tot voortzetting van het verblijf, dan wel
indien door of ten aanzien van een niet op grond van één der bedoelde
beslissingen opgenomen persoon in de zin van hoofdstuk II blijk wordt
gegeven van de wil tot beëindiging van het verblijf, wordt het
verblijf door het ziekenhuis slechts voortgezet tegen overlegging van
één der in het tweede lid bedoelde bescheiden, dat op die persoon
betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande
volzin betreffende het blijk geven van de bereidheid door de opgenomen
persoon, dient in het geval dat een machtiging is verleend op grond
van artikel 3, na verloop van de geldigheidsduur van die machtiging
aan de in de eerste volzin gestelde voorwaarde te worden voldaan,
indien door de opgenomen persoon blijk wordt gegeven aan verzet tegen
voortzetting van het verblijf.

2. De in het eerste lid bedoelde bescheiden zijn:

a. een afschrift van een rechterlijke beschikking, houdende een
machtiging als bedoeld in hoofdstuk II, paragrafen 1, 2, 3 of 4;

b. een mededeling van de officier van justitie ingevolge artikel
16, derde lid, juncto artikel 6, derde lid, dat door hem een
verzoek is gedaan tot het verkrijgen van een machtiging tot
voortgezet verblijf;

c. een afschrift van een beschikking van de strafrechter tot
verlenging van de terbeschikkingstelling op grond van artikel 38d
van het Wetboek van Strafrecht;

d. een afschrift van een tot verlenging van het verblijf
strekkende beslissing op grond van enige daartoe de mogelijkheid
opende wettelijke bepaling.

Artikel 55

1. Bij overplaatsing naar een ander ziekenhuis, al dan niet zijnde een
psychiatrisch ziekenhuis, geschiedt de opneming daarin onder
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overlegging van een afschrift van een beslissing als bedoeld in de
artikelen 53 en 54, op dat tijdstip van kracht voor de betrokken
patiënt.

2. De geneesheer-directeur van het ziekenhuis, al dan niet zijnde een
psychiatrisch ziekenhuis, waarin de patiënt na overplaatsing is
opgenomen, geeft van de overplaatsing zo spoedig mogelijk kennis aan
de griffier van de rechtbank of het gerechtshof dan wel aan de
burgemeester die de in het eerste lid bedoelde beslissing heeft
genomen.

3. De griffier geeft van de overplaatsing van de patiënt - onder
vermelding van het ziekenhuis waar betrokkene is opgenomen - kennis
aan de personen en instellingen, die op grond van de artikelen 9,
tweede lid, onder e, en 12, eerste en tweede lid, door hem zijn in
kennis gesteld van de in het eerste lid bedoelde beslissing, alsmede
aan de inspecteur en aan de officier van justitie, in wier ambtsgebied
het ziekenhuis is gelegen, indien de overplaatsing geschiedde naar een
ziekenhuis in een ander ambtsgebied.

4. De burgemeester die de in het eerste lid bedoelde beslissing heeft
genomen, geeft van de overplaatsing van de patiënt - onder vermelding
van het ziekenhuis waar betrokkene is opgenomen - kennis aan de
personen die door hem op grond van de artikelen 25 en 26 zijn in
kennis gesteld van de in het eerste lid bedoelde beslissing of van een
andere overplaatsing, alsmede aan de inspecteur en de officier van
justitie, in wier ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen, indien de
overplaatsing geschiedde naar een ziekenhuis in een ander ambtsgebied.

5. Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing met
betrekking tot patiënten die zijn opgenomen onder overlegging van een
afschrift van een beslissing als bedoeld in artikel 53, tweede lid,
onder d, e, f en g, of artikel 54, tweede lid, onder c.

§ 2. Vastlegging van gegevens

Artikel 56

1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat in het patiëntendossier van
een persoon die met toepassing van hoofdstuk II §§ 1 tot en met 4 in
een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, aantekening wordt gehouden
van:

a. het op grond van artikel 38 of artikel 38a opgestelde
behandelingsplan;

b. de voortgang per maand in de uitvoering van dit plan;

c. de medewerking van betrokkene aan de uitvoering van dit plan;

d. indien over een behandelingsplan geen overeenstemming is
bereikt, de reden daarvoor alsmede het daartoe door de voor de
behandeling verantwoordelijke persoon gedane voorstel of de
daartoe gedane voorstellen;

e. indien artikel 38, vijfde lid, derde volzin, of artikel 38c,
eerste lid toepassing heeft gevonden, de behandeling die is
toegepast, en de redenen die hiertoe hebben geleid;
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f. de toepassing van artikel 39 ten aanzien van betrokkene en de
redenen die hiertoe hebben geleid.

2. De geneesheer-directeur draagt voorts zorg dat in het
patiëntendossier aantekening wordt gehouden van:

a. andere beslissingen als bedoeld in de hoofdstukken III en IV
en de gronden waarop deze beslissingen zijn genomen;

b. de ontvangen afschriften van rechterlijke beslissingen en
uittreksels daaruit alsmede de afschriften van beschikkingen van
de burgemeester als bedoeld in hoofdstuk II, § 3;

c. ontvangen of afgegeven geneeskundige verklaringen als bedoeld
in de artikelen 5, eerste lid, 16, eerste lid, 20, zevende lid,
en 33, derde lid.

3. De in het tweede lid, onder b, bedoelde afschriften en uittreksels,
alsmede afschriften van de in het tweede lid, onder c, bedoelde
verklaringen worden bij het desbetreffende patiëntendossier bewaard
gedurende ten minste vijf jaren na de dagtekening van de beschikking,
doch ten hoogste tot na verloop van vijf jaren na het einde van het
verblijf van de betrokkene in het ziekenhuis, en vervolgens
vernietigd. Bij het desbetreffende patiëntendossier wordt voorts een
afschrift bewaard van het bewijs van ontvangst dat aan de patiënt
overeenkomstig artikel 20, zesde lid, 36, vierde lid en 66, vierde
lid, is afgegeven.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden in het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer regels gegeven met
betrekking tot de termijn gedurende welke de in het dossier opgenomen
gegevens worden bewaard en met betrekking tot de overdracht van het
dossier aan derden.

5. Het bijhouden van het patiëntendossier geschiedt met het oog op de
kwaliteit van de individuele hulpverlening en op de rechtspositie van
de patiënt en zijn vertegenwoordigers.

Artikel 56a

1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat in het patiëntendossier van
een persoon die met toepassing van hoofdstuk II, paragraaf 4a, in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft aantekening wordt gehouden van:

a. de in de verklaring, bedoeld in artikel 34a, voorziene
behandeling;

b. de voortgang per maand in de uitvoering van de behandeling;

c. de medewerking van de betrokkene aan de uitvoering van de
behandeling.

2. Artikel 56, vierde lid, is van toepassing.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een
patiënt die een verklaring als bedoeld in artikel 34p heeft afgelegd,
voorzover het gaat om de uitvoering van de in die verklaring voorziene
behandeling.
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Artikel 57

De geneesheer-directeur draagt, met het oog op het in het kader van deze
wet uit te oefenen toezicht, zorg dat van elke toepassing van een middel
of maatregel, aangewezen krachtens artikel 39, tweede lid, en van de
redenen die daartoe hebben geleid, aantekening wordt gehouden in een
register, ingericht naar een door Onze Minister vast te stellen model.

§ 3. Verstrekken van gegevens aan de inspecteur en officier van justitie

Artikel 58

1. De geneesheer-directeur doet eens per maand, met het oog op zijn
bevoegdheden in het kader van deze wet aan de inspecteur en aan de
officier van justitie, in wier ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen,
opgave van de namen der patiënten,

- die zijn opgenomen, onder mededeling van de daarbij overgelegde
bescheiden, als bedoeld in artikel 53;

- aan wie verlof voor langer dan 60 uren of voorwaardelijk
ontslag is verleend op grond van de artikelen 45 of 47, eerste
lid, onder mededeling van de daaraan verbonden voorschriften
onderscheidenlijk voorwaarden dan wel voor langer dan 60 uur
verlof is verleend op grond van artikel 34o, eerste lid;

- wier verlof of voorwaardelijk ontslag is ingetrokken op grond
van artikel 46 of 47, derde lid;

- aan wie ontslag is verleend op grond van artikel 34o, tweede
lid, of artikel 48;

- die zijn gestorven, onder mededeling van de doodsoorzaak.

2. De geneesheer-directeur zendt voorts eens per maand aan de
inspecteur, in wiens ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen, een
afschrift van de in het register, bedoeld in artikel 57, in de
voorafgaande maand ingeschreven middelen en maatregelen.

3. De geneesheer-directeur zendt tevens eens per maand met betrekking
tot met toepassing van § 3 van hoofdstuk II opgenomen patiënten wier
inbewaringstelling in de desbetreffende maand is beëindigd, aan de
inspecteur een kort verslag, houdende de bevindingen van de
behandelende persoon gedurende de periode van de inbewaringstelling.

4. Indien een met toepassing van hoofdstuk II opgenomen patiënt of een
patiënt als bedoeld in artikel 51 afwezig is zonder dat hem verlof of
voorwaardelijk ontslag is verleend, wordt daarvan onverwijld
mededeling gedaan aan de inspecteur en de officier van justitie. De
officier van justitie verleent zo nodig medewerking in het belang van
een zo spoedig mogelijk terugbrengen van de patiënt naar het
psychiatrisch ziekenhuis. Van de terugkeer van een patiënt na
ongeoorloofde afwezigheid wordt eveneens onverwijld mededeling gedaan
aan de inspecteur en de officier van justitie.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op
de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister
van Justitie, kunnen nadere voorschriften worden gegeven ten aanzien
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van het in het eerste en vierde lid bepaalde.

Artikel 58a

De behandelaar doet aan de inspecteur en aan de officier van justitie in
wier ambtsgebied de woonplaats van de betrokkene is gelegen, zo spoedig
mogelijk mededeling van de naam van degene aan wie hij een verklaring als
bedoeld in artikel 14g, eerste lid, heeft verschaft.

Artikel 58b [Vervallen per 17-01-1994]

Artikel 58c [Vervallen per 17-01-1994]

Hoofdstuk VII. De taak van de patiëntenvertrouwenspersoon

Artikel 59

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met
betrekking tot de taak en de bevoegdheden van de
patiëntenvertrouwenspersoon.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
bestuur van een psychiatrisch ziekenhuis, behorende tot een bij de
maatregel aan te wijzen categorie, ervoor zorg draagt dat een patiënt
kan worden bijgestaan door een patiëntenvertrouwenspersoon.

3. Een algemene maatregel van bestuur op grond van het eerste of
tweede lid wordt vastgesteld op de voordracht van Onze Minister in
overeenstemming met Onze Minister van Justitie.

Hoofdstuk VIII. Opneming in zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen
zonder rechterlijke tussenkomst

Artikel 60

1. Opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting van een persoon die twaalf jaar of ouder is en geen
blijk geeft van de nodige bereidheid ter zake, vindt in de gevallen
dat niet ingevolge artikel 2, derde lid, onder b of c, dan wel
ingevolge artikel 3 een machtiging is vereist, uitsluitend plaats,
indien een commissie als bedoeld in het derde lid, die opneming
noodzakelijk oordeelt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld betreffende de behandeling van een aanvraag voor opneming en
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting in de
gevallen dat ingevolge het eerste lid een commissie oordeelt over de
noodzaak van die opneming en dat verblijf.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden niet aan een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting gebonden commissies
ingesteld of aangewezen die met betrekking tot een aanvraag als
bedoeld in het tweede lid, oordelen over de noodzaak van opneming en
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting.

4. De in het derde lid bedoelde noodzaak is aanwezig, indien de
betrokkene zich ten gevolge van de stoornis van de geestvermogens niet
buiten de inrichting kan handhaven.
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5. Voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag, bedoeld in het
tweede lid, wordt de betrokkene mondeling en schriftelijk medegedeeld
dat hij zich kan verzetten tegen opneming en verblijf in een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting.

Artikel 61

1. De artikelen 36 tot en met 39, 40, derde en vijfde lid, 41 tot en
met 44, 46a 56 en 57 zijn van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot een persoon die met toepassing van artikel 60 in een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting is opgenomen.

2. Indien een persoon op wie artikel 60 toepassing heeft gevonden,
ervan blijk geeft het verblijf in de inrichting te willen beëindigen,
is artikel 2, vierde lid, van toepassing.

Artikel 62

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven die
betrekking hebben op administratieve voorschriften betreffende opneming en
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting met
toepassing van artikel 60, vastlegging van gegevens van personen op wie
artikel 60 is toegepast, in het patiëntendossier en verstrekking van
gegevens van die personen aan de inspecteur.

Hoofdstuk IX. De taak van het Staatstoezicht op de geestelijke volksgezondheid

Artikel 63

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 64 alsmede de hun bij of
krachtens andere wettelijke bepalingen opgedragen taken hebben de
hoofdinspecteur en de inspecteurs tot taak te waken voor de op het
terrein van de volksgezondheid betrekking hebbende belangen van alle
personen wier geestvermogens zijn gestoord. Zij zien deswege toe op
een verantwoorde behandeling, verpleging, verzorging en bejegening van
deze personen.

2. De hoofdinspecteur en inspecteurs beschikken over de bevoegdheden,
genoemd in de artikelen 5:15 tot en met 5:17 van de Algemene wet
bestuursrecht voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun
in het eerste lid bedoelde taak noodzakelijk is. Zij zijn daarbij
tevens bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning
binnen te treden zonder toestemming van de bewoner.

3. Het bestuur van een ziekenhuis, al dan niet een psychiatrisch
ziekenhuis zijnde, de daaraan verbonden geneeskundigen alsmede alle
anderen die een persoon die gestoord is in zijn geestvermogens,
behandelen, verplegen of verzorgen, geven aan de genoemde ambtenaren
alle door hen verlangde inlichtingen, voor zover dit redelijkerwijs
voor de vervulling van hun in het eerste lid bedoelde taak nodig is.

4. Het bestuur van een ziekenhuis, al dan niet een psychiatrisch
ziekenhuis zijnde, alsmede het bestuur van elke organisatie waardoor
personen die gestoord zijn in hun geestvermogens worden gehuisvest,
onderzocht of behandeld, verlenen aan de genoemde ambtenaren inzage
van de patiëntendossiers.

5. Het bestuur van een ziekenhuis of organisatie als bedoeld in het
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vierde lid, stelt de genoemde ambtenaren in de gelegenheid met de
personen die gestoord zijn in hun geestvermogens te spreken, al dan
niet op verzoek van die personen.

6. Bevindende dat zich met betrekking tot een zich in de maatschappij
bevindende persoon wiens geestvermogens zijn gestoord, een geval
voordoet als bedoeld in artikel 2, geven de genoemde ambtenaren
daarvan kennis aan de officier van justitie. Artikel 6, eerste lid, is
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 64

1. Een inspecteur bevindende dat een patiënt in een psychiatrisch
ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting, verblijft, terwijl niet is gebleken van de nodige
bereidheid tot het verblijf in het ziekenhuis, en bij de
patiëntenadministratie geen afschrift aanwezig is van een van de in de
artikelen 53 en 54 bedoelde bescheiden, voor deze patiënt op dat
tijdstip van kracht, nodigt de geneesheer-directeur uit hem mee te
delen op grond van welke bescheiden deze patiënt in het psychiatrisch
ziekenhuis is opgenomen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de
inspecteur bevindt dat in een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting personen verblijven die blijk geven van verzet
tegen dat verblijf, terwijl bij de patiëntenadministratie geen
afschrift aanwezig is van een van de in de artikelen 53 en 54 bedoelde
bescheiden.

3. De inspecteur geeft zo nodig de officier in wiens ambtsgebied het
psychiatrisch ziekenhuis is gelegen, zo spoedig mogelijk kennis van de
door de geneesheer-directeur verstrekte mededeling.

Artikel 65

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de
voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van
Justitie, kunnen nadere voorschriften worden gegeven met betrekking tot de
uitoefening van de taak van de inspecteurs.

Artikel 65a

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze wet zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid.

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren beschikken niet over de
bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Hoofdstuk X. De taak van het openbaar ministerie

Artikel 66

1. Het openbaar ministerie is belast met de tenuitvoerlegging van de
krachtens deze wet gegeven rechterlijke beschikkingen op verzoeken,
gedaan naar aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek als bedoeld
in hoofdstuk II, §§ 1, 1b, 2 of 4a, dan wel zonder daaraan voorafgaand
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verzoek. Het openbaar ministerie is voor zover nodig voorts belast met
de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beschikkingen op verzoeken,
gedaan op een verzoek als bedoeld in artikel 32 en van de
beslissingen, genomen krachtens artikel 14d, eerste lid.

2. Het openbaar ministerie doet de in het eerste lid bedoelde taak
uitvoeren door ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, die zich voorzien van de bijstand van een of meer
personen met kennis van de zorg voor personen die gestoord zijn in hun
geestvermogens. De bedoelde ambtenaren kunnen daartoe elke plaats
betreden waar de op te nemen persoon zich bevindt, voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

3. De ambtenaren, bedoeld in het tweede lid, kunnen aan de betrokkene
voorwerpen ontnemen, die een gevaar voor de veiligheid van betrokkene
of van anderen kunnen opleveren. Zij zijn bevoegd hem daartoe aan de
kleding of aan het lichaam te onderzoeken.

4. Zo mogelijk worden de overeenkomstig het derde lid ontnomen
voorwerpen met de betrokkene overgebracht naar het psychiatrisch
ziekenhuis waarin hij wordt opgenomen. In het ziekenhuis wordt de
patiënt een bewijs van ontvangst afgegeven, waarin die voorwerpen zijn
omschreven. De voorwerpen worden voor de patiënt bewaard, voor zover
dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Artikel 67

1. De officieren van justitie bezoeken op onbepaalde tijden de bij
gezamenlijk besluit van Onze Minister van Justitie en Onze Minister
aangewezen psychiatrische ziekenhuizen in hun ambtsgebied om zich
ervan te verzekeren dat niemand daarin wederrechtelijk wordt opgenomen
of verblijft. Zij besteden daarbij ook aandacht aan de juiste
uitvoering van artikel 36, derde en vierde lid, en artikel 40, van het
bepaalde krachtens artikel 44 en van de hoofdstukken IV en VI, § 1.
Het derde tot en met vijfde lid van artikel 63, voor zover betrekking
hebbend op psychiatrische ziekenhuizen, en artikel 64, eerste lid,
zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Bij het in het eerste lid bedoelde besluit wordt de frequentie van
de bezoeken van de officieren van justitie bepaald.

Artikel 68

De officieren van justitie leggen hun bevindingen tijdens de bezoeken,
bedoeld in artikel 67, eerste lid, vast in een jaarlijks verslag. Zij
zenden deze verslagen aan Onze Minister van Justitie aan Onze Minister.

Hoofdstuk XI. Strafbepalingen

Artikel 69

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
derde categorie wordt gestraft hij, die opzettelijk iemand
wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt door deze
persoon, zonder dat gebleken is van de nodige bereidheid daartoe, in
een psychiatrisch ziekenhuis of ziekenhuis, niet zijnde een
psychiatrisch ziekenhuis, te doen opnemen, op te nemen of diens
verblijf aldaar te doen voortduren, terwijl hij weet dat de daarvoor
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benodigde bescheiden, als bedoeld in de artikelen 53 en 54, niet zijn
overgelegd of aanwezig zijn.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt als
opzettelijk iemand wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven,
aangemerkt het in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting
doen opnemen of opnemen, hoewel de betrokkene blijk heeft gegeven van
verzet daartegen, terwijl de in het eerste lid bedoelde bescheiden
niet zijn overgelegd of aanwezig zijn.

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
derde categorie wordt gestraft hij, die opzettelijk in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 34n, tweede lid, 38, vijfde
lid, 38b, 38c, 38d, eerste lid, of 39, eerste en tweede lid, middelen
of maatregelen toepast met betrekking tot een patiënt op wie hoofdstuk
II dan wel artikel 60 toepassing heeft gevonden, of die op grond van
een uitspraak van de strafrechter als bedoeld in artikel 37, tweede
lid, van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijft.

4. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Artikel 70

1. Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft hij, die

- in strijd handelt met het bepaalde bij of krachtens artikel 3;

- niet voldoet aan een ingevolge artikel 10, tweede lid,
opgelegde verplichting;

- geen gevolg geeft aan een beschikking van de rechter, houdende
een bevel tot het verschaffen van een verklaring als bedoeld in
artikel 14g, eerste lid;

- niet voldoet aan een ingevolge artikel 24 opgelegde
verplichting;

- in strijd handelt met het bepaalde bij of krachtens artikel 37,
38, eerste, tweede, derde of zesde lid, 38a, eerste, derde of
vierde lid, 38c, vierde of vijfde lid 39, derde lid, 57 of 63,
derde, vierde of vijfde lid;

- in strijd handelt met het bepaalde krachtens artikel 44, eerste
lid of 56, vierde lid, voor zover zulks in de algemene maatregel
van bestuur krachtens die artikelleden wordt bepaald;

- voorwaarden aan verlof of voorwaardelijk ontslag verbindt in
strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 45, derde lid,
en artikel 47, tweede lid, juncto artikel 45, derde lid;

- geen gevolg geeft aan een opdracht als bedoeld in artikel 41,
negende lid, en artikel 41a, twaalfde lid, of een beschikking van
de rechter, houdende een beslissing als bedoeld in artikel 46,
tweede lid, 47, derde lid, of 49, derde of tiende lid.

2. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
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Hoofdstuk XII. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 71

Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Minister van Justitie
binnen drie jaar na het krachtens artikel 80, tweede lid, vastgestelde
tijdstip, en vervolgens telkens om de vijf jaar, aan de Staten-Generaal
een verslag over de wijze waarop de wet is toegepast.

Artikel 71a [Vervallen per 17-01-1994]

Artikel 72

De voordracht voor een krachtens artikel 14, 23, 34m, tweede lid, 37, 38,
38a, 38c, 39, 41, 44, 50, 58, 60 of 62 vast te stellen algemene maatregel
van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is
bekend gemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier
weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen
ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking
wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Artikel 72a

Ingeval ingevolge het bij deze wet bepaalde de inspecteur een
verzoekschrift indient, of een verzoekschrift als bedoeld in artikel 28,
35 of 41a, vijfde lid, wordt ingediend, dan wel een van de daartoe
bevoegde personen beroep instelt, behoeft de indiening van het
verzoekschrift niet bij advocaat te geschieden.

Artikel 73

1. De artikelen 32-35 van de wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot
regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen worden ingetrokken op
het in artikel 80, eerste lid, vermelde tijdstip.

2. De overige bepalingen van de wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot
regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen worden ingetrokken op
het krachtens artikel 80, tweede lid, vastgestelde tijdstip.

Artikel 74

1. Machtigingen, verleend op grond van artikel 17, 23 of 24 van de wet
van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen, en machtigingen, verleend op grond van de artikelen 387
en 388 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de
geldigheidsduur nog niet is verstreken op het krachtens artikel 80,
tweede lid, vastgestelde tijdstip, worden voor de toepassing van deze
wet aangemerkt als machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in
artikel 15 van deze wet. Zij blijven tot het eind van hun
geldigheidsduur, doch in elk geval gedurende negen weken na het
krachtens artikel 80, tweede lid, vastgestelde tijdstip van kracht.

2. Inbewaringstellingen als bedoeld in artikel 35b van de wet van 27
april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen, die op grond van een beslissing van de rechter
krachtens artikel 35i, eerste lid, van die wet zijn voortgezet, en
waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken op het krachtens
artikel 80, tweede lid, vastgestelde tijdstip, worden voor de
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toepassing van deze wet aangemerkt als machtigingen tot voortzetting
van de inbewaringstelling als bedoeld in hoofdstuk II, paragraaf 3.
Zij blijven tot het eind van hun geldigheidsduur, doch in elk geval
gedurende twee weken na het krachtens artikel 80, tweede lid,
vastgestelde tijdstip van kracht.

3. Inbewaringstellingen als bedoeld in artikel 35b van de wet van 27
april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen, naar aanleiding waarvan op het krachtens artikel 80,
tweede lid, vastgestelde tijdstip nog geen vordering als bedoeld in
artikel 35i van die wet is ingesteld, worden aangemerkt als een last
tot inbewaringstelling. De artikelen 25 en 26 zijn van toepassing met
dien verstande dat de berichtgeving door de burgemeester - voor zover
zij niet reeds voor bovenbedoeld tijdstip is geschied - in elk geval
plaatsvindt binnen de aangegeven termijnen na dit tijdstip. Artikel 27
is van toepassing met dien verstande dat - indien de berichtgeving van
de burgemeester voor bovenbedoeld tijdstip is geschied - het verzoek
van de officier, bedoeld in het eerste lid van artikel 27 in elk geval
wordt gedaan binnen de aangegeven termijn na dit tijdstip.

4. De behandeling van verzoekschriften en requisitoiren tot het
verkrijgen van een machtiging op grond van artikel 17 van de wet van
27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen, en van vorderingen van officieren van justitie,
ingesteld op grond van artikel 35i van die wet, waarop nog niet is
beslist op het krachtens artikel 80, tweede lid, vastgestelde
tijdstip, wordt met toepassing van de genoemde wet voortgezet, met
dien verstande dat de rechter

- op vorderingen op grond van artikel 17 van die wet beschikt als
ware de vordering ingesteld met toepassing van hoofdstuk II, § 1,
van deze wet, en

- op vorderingen op grond van artikel 35i van die wet beschikt
als ware de vordering een verzoek in de zin van artikel 27,
eerste lid, van deze wet.

5. De behandeling van verzoekschriften en requisitoiren tot het
verkrijgen van een machtiging op grond van artikel 23 of 24 van de wet
van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op
krankzinnigen, dan wel van een machtiging of een verlenging daarvan op
grond van de artikelen 387 en 388 van Boek 1 van het Burgelijk
Wetboek, waarop nog niet is beslist op het krachtens artikel 80,
tweede lid, vastgestelde tijdstip, wordt niet voortgezet.

6. Omtrent de patiënten, ten aanzien van wie ingevolge het eerste en
tweede lid machtigingen en inbewaringstellingen van kracht blijven,
worden aan de inspecteur en de officier van justitie de door Onze
Minister te bepalen gegevens verstrekt binnen een daarbij door Onze
Minister te stellen termijn.

Artikel 75

1. De bevoegdheid van de provisionele bewindvoerder, benoemd met
toepassing van artikel 33 van de wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot
regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, eindigt na verloop
van zes maanden na het in artikel 80, eerste lid, vermelde tijdstip,
tenzij
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a. binnen die termijn een beschikking waarbij met betrekking tot
de patiënt een curatele is uitgesproken, een bewind als bedoeld
in titel 19 of een mentorschap als bedoeld in titel 20 van Boek 1
van het Burgelijk Wetboek is ingesteld, onherroepelijk is
geworden;

b. binnen die termijn aan de patiënt ontslag wordt verleend uit
het psychiatrisch ziekenhuis;

c. een verzoek of vordering tot ondercuratelestelling, tot
onderbewindstelling als bedoeld in titel 19, of tot instelling
van een mentorschap als bedoeld in titel 20 van Boek 1 van het
Burgelijk Wetboek is gedaan en daarop binnen die termijn niet
onherroepelijk is beslist.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, eindigt de
bevoegdheid op de daar bedoelde tijdstippen.

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onder c, eindigt de
bevoegdheid op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de op
dat verzoek of op die vordering gegeven beschikking.

4. Met betrekking tot het uit artikel 32 van de wet van 27 april 1884,
Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen,
voortvloeiende verlies van het beheer van de eigen goederen is het in
de voorgaande leden bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5. De patiënt die op grond van artikel 32 van de wet van 27 april
1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen,
het beheer over de goederen van anderen heeft verloren, herkrijgt dit
beheer niet door de inwerkingtreding van artikel 73, eerste lid, van
deze wet.

Artikel 76 [Vervallen per 13-08-1996]

Artikel 77

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 79

Deze wet kan worden aangehaald als Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen.

Artikel 80

1. De artikelen 73, eerste lid, en 75 treden in werking met ingang van
de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze
wet wordt geplaatst.

2. De overige artikelen van de wet treden in werking op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

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

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 oktober 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

3.14 CCAF

Ten derde maakt u een opmerking over de 7 x 24 uurs bereikbaarheid. Inderdaad heeft de Nederlandse GGZ besloten
om de bereikbaarheid buiten de kantoor uren te laten regelen door een afdeling spoedeisende GGZ (ok wel de 24 uurs
dienst of de crisidienst genoemd).

In de USA heeft men een dergelijk voorziening in veel regio’s niet. Dan moet een ACT-team dus zelf crisisdienst
bieden aan zijn eigen clienten. Maar in Nederland is dat dus beter geregeld en is de 7 x 24 uurs dienst goed toegankelijk.
Bovendien hebben de patienten van een FACT-team (net als andere GGZ clienten) meestal een behandelplan met een
zogenaamde “crisis” module of crisisplan. De dienstdoende psychiater of SPV-er van de 24-uurs dienst kan zo in het
dossier van de patient opzoeken wat de afspraken zijn in geval van crisis.

U geeft aan det het van belang is dat je ook in crisis door een bekende hulpverlener wordt gezien. Dat argument
delen wij graag. Maar naar onze indruk lukt dat binnen FACT meestal ook goed, doordat wij bijna alle (dreigende)
crisisgevallen in alle rust door de eigen hulpverlener binnen kantooruren kunnen laten oplossen. Regio’s waar FACT
goed is ingevoerd hebben aanzienlijk minder crisis vragen in de avond, nacht en weekend uren vanuit de FACT
doelgroep.

Op grond van al deze argumenten en bevindingen is besloten dat FACT teams geen eigen 24-uurs bereikbaarheid
hebben. In veel gevallen is er wel bereikbaarheid op zaterdag en zondag geregeld. Wat dat betreft zijn wij het geheel
met u eens dat voorkomen beter is dan genezen!

• J.R. van Veldhuizen, voorzitter Stichting CCAF

“Hier vond men dat alleen in regio’s waar teams werkten met optimale 24-uursbereikbaarheid het aantal opnames met
20% verminderde en de opnameduur Regio’s met teams die deze 7*24 uur bereikbaarheid niet hadden georganiseerd,
lieten geen reductie in aantal opnames of opnameduur zien.”

• http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/434/articles/8318

3.15 COMPLICATIES

Bewegingsstoornissen/neurologische complicaties:
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Is er sprake van een veranderd looppatroon of bewegingspatroon (moeilijker beginnen met bewegen, trager, stijver)?
Maakt de patiënt onwillekeurige bewegingen met de mond en/of tong of met de handen/voeten? Is er sprake van be-
wegingsonrust? Is er sprake van stijfheid/spasticiteit van ledematen of nek? Is er sprake van (toename van) epilepsie?
Zijn er slikklachten? Zijn er plotselinge moeilijkheden met praten of is er sprake van moeilijkere verstaanbaarheid

Klachten van het hart en vaatstelsel:

Klaagt de patiënt wel eens over pijn op de borst? Is er sprake van kortademigheid of benauwdheid bij in-
spanning of in rust? Is er sprake van wegrakingen? Is er sprake van vocht vasthouden in voeten of benen?
Is er sprake van duizeligheid, met name bij houdingsveranderingen?

Klachten van maag en darmen:

Is er sprake van diarree, misselijkheid of braken? Is er sprake van obstipatie?

Klachten van urinewegen en seksuele complicaties:

Klaagt de patiënt over erectiestoornissen, libidoverlies of andere seksuele stoornissen? Is er sprake van tepelvloed?
Is er sprake van groei van de borsten Is er sprake van problemen bij plassen? Is er incontinentie voor urine of ontlast-
ing ontstaan?

Tandheelkundige complicaties:

Is er sprake van speekselovervloed? Is er sprake van klachten passend bij een droge mond?
Is er sprake van een vieze lucht uit de mond? Is er sprake van frequente tandvleesbloedingen?
Is er sprake van kies of tandpijn?

Algemene complicaties:

Is er sprake van moeheid cq verminderde activiteit? Is er sprake van sufheid of verminderde alertheid?
Is er sprake van slechter zien, is het visuele gedrag van de patiënt veranderd?

3.16 CORRESPONDENTIE

1 Mon, 14 Jan 2013 11:48:20 +0000 “Keijzer, N.D. (OM Haarlem-Alkmaar)” <n.d.keijzer@om.nl> RE: verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke
vervolging over te gaan Geachte heer Thate,

U geeft aan misstanden bij de GGZ en in de wetgeving te willen aankaarten. Het Openbaar Ministerie komt echter pas
in beeld als er echt aantoonbaar st rafbare feiten (volgens het wetboek van strafrecht) zijn gepleegd. Hoewel h et voor
u vermoedelijk als onrechtvaardig voelt, valt dit zo op het eerste gezicht buiten het bereik van het strafrecht. Wellicht
kunt u melding doen bij de IGZ (Inspectie van de Gezondheidszorg) http://www.igz.nl/organisatie /

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

N. Keijzer Openbaar Ministerie Noord-Holland

Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com]<mailto:[mailto:bthate@gmail.com]> Verzonden: woens-
dag 19 december 2012 15:28 Aan: Info Hoge Raad; Info (Rechtbank Alkmaar); Commissie
VWS; communicatie@ nos.nl<mailto:communicatie@nos.nl>; voorzitter@tweedekamer.nl<mailto:voorzi
tter@tweedekamer.nl>; post@heerhugowaard.nl<mailto:post@heerhugowaard.nl>; Peters, R.; post-
bus@eerstekamer.nl<mailto:postbus@eerstekamer.nl>; Franken, H. (Hans); AP-Alkmaar (Parket Alkmaar); Janneke
Kramers (stichting CCAF); Amanda Korver; Bart Thate; Bahler, Michiel; Diederik Samsom; Geradt Poelman ; Hans
Kroon; Huisarts Mitrasing; Ewout Irrgang; Jaap van der Stel; Jonel P enders; Thies Thate; E-mail NRC Service; Cora
Van Nieuwenhuizen Wijbenga; O ostra, Henk; ooggetuige@nos.nl<mailto:ooggetuige@nos.nl>; Patricia van Dooy
eweerd; NHNLK160; Roeland Hofstee; _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht; chesti n/van Amerongen Bewindvoering;
Cisca VAB BV; Podt-van Ulden N.; Anneke Will ems; esme wiegman; Bram Van der Zwet Onderwerp: Re: verzoek
aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan
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Le Greffe Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 STRASBOURG
CEDEX.

19 december 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenerk: 20121219-1

Dear Court,

I add 1 fact to the facts mentioned in 20121209-1 and that is the fact that social pain (exclusion pain) is registered by
the same brain area that reg isters physical. For the human experiencing social exclusion that results i n real pain that
is felt.

See http://www.apa.org/monitor/2012/04/rejection.aspx for an explanation of this fact.

Psychological Bulletin 2005, Vol. 131, No. 2, 202-223 Copyright 2005 by the American Psychological Association
0033-2909/05/$12.00 DOI: 10.1037/0033-2909.131.2.202

found at http://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2 010/09/MacDonald-Leary-20051.pdf

The following url gives the actual proof with brain scans.

http://www.nature.com/nrn/journal/v13/n6/box/nrn3231_BX4.html

The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain Naomi I.
Eisenberger Nature Reviews Neuroscience 13, 421-434 (June 2012) :10.1038/nrn3231

I ask the court for immediate action on my case, as my situation is dire. I not only have to undergo the pain described
above, every day, for many day s on end now, i also have to fear for my life, every day, as no help is ava ilable to
relieve me of this pain.

A refusal of request for care is for a patient the most extreme case of rej ection pain.

Bart Thate

2012/11/8 Bart Thate <bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>>

Le Greffe Cour Europeenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F-67075 STRASBOURG
CEDEX.

8 november 2012

uw kenmerk: 69389/12 mijn kenmerk: 20121108-1

In and about the year 2000, the government of the Netherlands, through the industry of the GGZ, the mental healthcare
business, introduced an adapted method of treating people with a serious mental illness, that would be chea per than
the version it was derived from.

The original treatement recognized that for people with such a sickness the re is a prerequirement for healing that is
called the continuity of care. P eople who have to deal with “things that are not there”, can get it so diff icult dealing
with that, that they need to have access to someone who can h elp them with those situations 24 hours a day. This is
a necessity. Without this garantuee there is no chance of recovery from the illness for the pa tient. Because without
this support the situation can get unbearble and peo ple deprive themselves from their lives to escape the hell they are
living in.

When schizophrenic people hallucinate they are actually dreaming when being conscious (awake, there in reality) as
well. Because one is awake and drea ming at the same time, for us, what we dream is real.

By introduction of the new system in the Netherlands, this 24/7 support is taken away from the patient and replace
by a front-end back-end system, whe re the front-end decides whether the situation of the patient is severe eno ugh to
take action. A diagnose of this front-end that further help is not - immediately - necessary, is a death cause for patients
with serious mental illnesses. The refusal to even acknowledge that the patient is in dire nee d, to tell him to wait until
monday to get some real help, put this patient in a situation where he has to deal with himself not wanting to be here
an y more for more than 45 hours.
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The terror, horror, fear, panic, dispair of people that can no longer hold it in this life during this period is enormous.
Not only because of the si ckness, but mostely due to the knowledge that there will be no help.

It is left alone, we don’t care if you die, have a nice weekend !!

This new method (FACT - Functional Assertive Community Treatement) is never tested. The effects of the new
elements that were introduced with this met hod of treatement, were never tested. People in the psychiatric field knew
this, the directive for the treatement of schizophrenic people here in the Netherlands says that this treatement should
be tested before deployment of it on a wider scale can happen.

The industry has not listened to this advice. Right now there are 150 teams in the Netherlands that are taking away
support for sick people in the wee kend. Plans are to grown this number to 500 in the coming years.

This treatement is sold to the government on the promise to reduce the need for hospitalisation of patients here in the
Netherlands. After 10 years of using this treatement with out any testing, the first research shows that the treatement
does NOT lead to less need for hospitalisation. What is to b e expected when the patient is without help the whole
weekend. Most suicide s happen in the weekend.

The method where it is based on (ACT) is preventive for further hospitalisa tion and can indeed allow patients like me
and some other 250 thousand pati ents here in the Netherlands learn how to deal with this “dreaming on the d ay”,
dealing with hallucinations and who can, with the right support and ba ckup for difficult situations in life, regain a
part of their original stre ngth back. I was when I came in this program at 50% of my original skill se t. Able to talk,
communicate, have connections in this world. The workings of this method is proven by science, numerous tests have
been done that show the effectiveness on it. Because the people who developed it truly looked at what the patients
needs. And then try to provide those bas ic requirements for life.

This proven, working method of treatement is withheld from me and my people . Right now I am truly alone, none
left to help me any more. People always wi sh me good luck with the struggle I am having to get attention to this prob
lem. In the hell we are living in there is only bad luck. This sickness is like being mentally in a wheelchair, not able to
move for ourselves. We are socially handicapped. Nobody wants us, nobody needs us, nobody gives a shi t whether
we are in this world or not.

I can understand some of this. This hallucination things scares people. It scares me as well !! I don’t blame normal
people for not knowing how to dea l with people like me. It is just too difficult for them to understand, and what one
does not understand scares.

But the people who get paid to help me to have - some - of a life, they are just not there when I need them.

The GGZ industry made the cost for this treatement lower from 10 thousand e uro a year to 7 thousand. Cheaper for
the country and the patient will be s ocially integrated with it as well !! The magic “we do more with less” thin king.

They withhold me from the proper care I need. My social wheelchair with whi ch I can socially participate instead
alone here at home. Being alone is n ever good for anybody. Being alone with your - real - imagination is deadly for
those who can not hold longer. Being without any living connection in this earth is ...

I want to bring this matter to the European Court for the Human Rights. I w ant my government to ackowledge the
thing i am speaking of here. I also wan t my country to take - proper - measures to give my people (and me) the car e
that is needed to take part in life as any other of you do. Especially in the weekend.

We can live, we can have a place in society. But we can only do that if the people that need to help us are there when
they are needed. Right to live - My country withholds me from the care I need to live.

Torture - My country lets people with a killer in their head, deal with t hat, alone at home, for more than 40 hours,
before they can get somebody to listen to their problems.

Denial of proper court of law - My country has prevented me from bringing this to the Judge.

Unforgivable - My country does not want to learn from things that go wor ng. They prefer to ignore them.

2012/10/22 Info Hoge Raad <info@hogeraad.nl<mailto:info@hogeraad.nl>> Geachte heer Thate,
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Op 20 september 2012 ontvingen wij per mail uw bericht. Helaas kan de Hoge Raad niets voor u doen. De Hoge Raad
kan geen advocaten aan- of toewijzen. De advocatuur in Nederland is een zelfstandige organisatie. Met eventuele v ra-
gen kunt u zich wenden tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Waar het de organisatie van en verantwoordelijkheid
voor de GGZ betreft verwijs ik u n aar de website van GGZ Nederland. De Hoge Raad heeft geen bemoeienis met de
GGZ en heeft ook niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de door u a angegeven materie. U zou zich nog
kunnen wenden tot de minister van Volksge zondheid, Welzijn en Sport of tot de leden van de Tweede Kamer die de
gezon dheidszorg in hun portefeuille hebben. De Hoge Raad echter kan uw mail alle en voor kennisgeving aannemen.

Hoogachtend, de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

Mr. J. Storm

Secretariaat Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH DEN HAAG Telefoon: 070 361 12
68<tel:070%20361%2012%2068> P Bespaar op papier - Is het noodzakelijk dat U deze email print?

—–Oorspronkelijk bericht—– Van: Bart Thate [mailto:bthate@gmail.com<mailto:bthate@gmail.com>] Verzonden:
dinsdag 16 oktober 2012 21:49 Aan: AP-Alkmaar (Parket Alkmaar); Info Hoge Raad Onderwerp: Re: verzoek aan de
officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan

Kennis neming heeft zich al voltrokken neem ik aan, zou fijn zijn als u ook kunt reageren. Datum eerste melding is
12-08-2012 Kunt u mij de weg wijzen voor het doen van schriftelijke beklag voor de gevolgen procedure in deze zaak
?

Vierde afdeeling.

Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten Artikel 12 1.

Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of v indt de vervolging plaats door het uit-
vaardigen van een strafbeschikking, d an kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het
gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet ve rvolging of niet verdere vervolging is genomen,
dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van ju stitie bij het
landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerec htshof te ‘s-Gravenhage bevoegd. 2. Onder rechtstreeks
belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijken s zijn feitelijke
werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks
wordt getroffe n.

Hallo Korps Politie,

ik wil hiermee melding maken van een situatie die voor zowel mij als mijn v riendin levensbedreigend is. Wij hebben
al vele malen in de loop van de afg elopen 4 jaar aangifte proberen te doen van de misstanden hier in de GGZ, h et is
alle keren tegengehouden omdat er geen sprake zou zijn van opzet. Ik zal u laten zien wat de situatie is en is zal u ook
aangeven dat er wel spr ake is van opzet.

De situatie:

Mijn vriendin en ik zijn beiden in behandeling geweest bij de GGZ NHN hier in Heerhugowaard. Mijn vriendin is er
nog steeds in behandeling, ik ben nu al weer 2 jaar een zorgwekkende zorgmijdende GGZ patient, omdat de GGZ niet
wenst te leren van de fouten die er gemaakt zijn. Het betreft hier hiet risico op suicide voor mij en mijn vriendin en de
inv loed op dit risico door het doen en laten van de GGZ.

Mijn vriendin heeft onderandere bordeline, welke stoornis een 2000% (ja 20 keer) grotere kans op suicide opleverd
dan een normaal mens. Ik ben schizof reen met 700% (7 keer) meer kans om te sterven aan zelfmoord. Het handelen
van de GGZ met patienten met zulke risico’s brengt een enorme verantwoordel ijkheid met zich mee.

De 1e keer dat mijn vriendin een poging deed was toen een casemanager niet op het afgesproken tijdstip belde (nog
van voor mijn tijd). De 2e keer was omdat de psychiater en casemanager een opname niet nodig vonden. Nu dreigt
zich een situatie te ontwikkelen waarbij mijn vriendin weer geconfronteerd word met een zorgweigering, gisteren was
het betreffende behandelende wijkt eam (5e wijkteam van GGZ NHN) niet bereikbaar voor contact.

Ik heb toen opgetreden als opvanger van de mentale klap, iets wat ik in de afgelopen jaren veel heb moeten doen. Heb
mijn vriendin opgevangen zogoed a ls het kon, aan het eind van de avond waren we er weer een beetje overheen.
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Ik kan dit niet meer, het is wachten totdat het WEER misgaat. Als de GGZ ni et adequaat reageert, is het risico te
groot en ik kan er niet altijd zijn om maar te proberen de gedaande schade te fixen. Om maar niet te spreken ov er de
schade die dit mij toebrengt.

Ik meld dit u, kompleet in de verwachting dat ook deze keer u een smoes zul t verzinnen waarom u niets doet, zoals u
het de afgelopen jaren heeft gedaa n. U wilt niet eens zien dat er dingen misgaan.

Nog even over de opzet in deze (gehaald van wikipedia):

Voorwaardelijke opzet

Voorwaardelijk opzet is de lichtste vorm van opzet. In dit geval weet de da der dat zijn daad een bepaald gevolg
kan hebben, en neemt dit voor lief. An ton en Bert staan bijvoorbeeld vlak bij elkaar. Cornelis heeft een grote he
kel aan Bert en schiet met een pistool. Hij realiseert dat hij per ongeluk Anton kan raken, maar dit kan hem niets
schelen. Hij raakt inderdaad per on geluk Anton. Dit is een klassiek geval van voorwaardelijk opzet: de dader w ist
dat dit kon gebeuren maar nam het op de koop toe. Deze doctrine is over igens niet onomstreden. Hij veronderstelt
immers dat men in het hoofd van d e dader kan kijken. Wanneer een dader echter opmerkingen maakt als “ik wist
dat ik Anton kon raken maar wilde Bert zo graag te grazen nemen dat me dat niets meer kon schelen”, dan is een
veroordeling via voorwaardelijk opzet mogelijk. Het verschil met de andere vormen van opzet is dat hier sprake is van
een kansbewustzijn terwijl het bij de andere vormen om zekerheidsbewus tzijn gaat.”

“Hij geeft actieve voorlichting over hun rechten, de procedure en afdoening sbeslissingen”

Titel I. Strafvordering in het algemeen

Derde afdeeling.

Vervolging van strafbare feiten Artikel 9

1. De officier van justitie bij het arrondissementsparket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de
rechtbank in het arrondissement kennisneemt. 2. De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de vervo
lging van de strafbare feiten ten aanzien waarvan dat bij algemene maatrege l van bestuur is bepaald. 3. De officier
van justitie bij het functioneel parket is belast met de ver volging van strafbare feiten waarvan de opsporing ingevolge
artikel 3 van d e Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken van een bijzondere o psporingsdienst behoort. 4.
De advocaat-generaal bij het ressortsparket is belast met de vervolging van de strafbare feiten waarvan het gerechtshof
in het ressort kennis neemt .

3 Het slachtoffer

De medewerker van het OM heeft een bijzondere zorg ten opzichte van slachto ffers van delicten en hun naasten. Hij
spant zich in hun belangen naar beho ren te behartigen. Hij geeft actieve voorlichting over hun rechten, de procedure
en afdoenings beslissingen.

• 3y223d 3h31m

3.17 CRISIS

Per jaar zijn er 150.000 tot 175.000 crisiscontacten

Jaarlijks vinden er circa 150.000 tot 175.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats in Nederland.2

Hierbij vindt de verwijzing in ongeveer 15% van de gevallen plaats door de politie, in circa 40% van de gevallen door
de huisarts of HAP en in de overige 45% van de gevallen door de overige ketenpartners (SEH, eigen behandelaar
en ambulance). In Nederland wordt ongeveer 10% van de personen in crisis na beoordeling opgenomen in een ggz-
instelling. Een deel van deze opnames is gedwongen. Crisisdiensten geven aan dat het opnamepercentage sterk
verschilt per regio. Ongeveer 85% van de crisiscontacten leidt tot vervolgconsulten bij de crisisdienst of (eigen)
behandelaar. De overige 5% van de crisiscontacten leidt niet tot vervolgbehandeling in de specialistische ggz.
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3.18 CRISISMAATREGEL

1. De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt een crisismaatregel nemen,
indien:

1. er onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is;

2. er een ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van een persoon als gevolg van een psychische stoornis dit
dreigend ernstig nadeel veroorzaakt;

3. met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen;

4. de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht; en

5. er verzet is als bedoeld in artikel 1:4 tegen verplichte zorg.

2. De burgemeester kan een wethouder mandaat verlenen voor het nemen van een crisismaatregel

3.19 EMAILS

A. van Miltenburg voorzitter@tweedekamer.nl
L.Bontes l.bontes@tweedekamer.nl
S. van Haersma Buma S.Buma@tweedekamer.nl
J.Houwers j.houwers@tweedekamer.nl
J.F. KLaaver j.klaver@tweedekamer.nl
N.P.M Klein n.klein@tweedekamer.nl
H.C.M Krol h.krol@tweedekamer.nl
T. Kuzu t.kuzu@tweedekamer.nl
A. Pechthold a.pechthold@tweedekamer.nl
E.G.M Roemer e.g.m.roemer@tweedekamer.nl
D.M. Samsom D.Samsom@tweedekamer.nl
A. Slob A.Slob@tweedekamer.nl
C.G. van der Staaij C.vdStaaij@tweedekamer.nl
M.L. Thieme marianne.thieme@tweedekamer.nl
R.A. van Vliet r.vvliet@tweedekamer.nl
G. Wilders g.wilders@tweedekamer.nl
H. Zijlstra h.zijlstra@tweedekamer.nl

voorzitter@tweedekamer.nl
l.bontes@tweedekamer.nl
S.Buma@tweedekamer.nl
j.houwers@tweedekamer.nl
j.klaver@tweedekamer.nl
n.klein@tweedekamer.nl
h.krol@tweedekamer.nl
t.kuzu@tweedekamer.nl
a.pechthold@tweedekamer.nl
e.g.m.roemer@tweedekamer.nl
D.Samsom@tweedekamer.nl
A.Slob@tweedekamer.nl
C.vdStaaij@tweedekamer.nl
marianne.thieme@tweedekamer.nl
r.vvliet@tweedekamer.nl
g.wilders@tweedekamer.nl
h.zijlstra@tweedekamer.nl
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3.20 EUROPA

De introductie van het nieuwe systeem in Nederland resulteert dat de 24/7 support weggenomen van de patient en
vervangen door een front-end back-end systeem, waar de front-end besluit of de situatie van de patient ernstig genoeg
is om actie de ondernemen. Een diagnose van de front-end dat verdere hulp niet - meteen - nodig is, is de doodsoorzaak
voor patienten met serieuze psychiatrische aandoeningen.

De ontkenning dat de patient in een bedreigende situatie zit, hem vertellen dat hij tot maandag moet wachten voordat
er echte hulp is, zet deze patient in de situatie waar hij moet zien om te gaan met hemzelf en de gedachte om hier niet
meer te willen zijn voor meer dan 48 uur.

De behandeling word verkocht aan de regering op de belofte om de noodzaak tot ziekenhuis opnames te verminderen.
Na 10 jaar van gebruik van deze behandelmethode toont aan dat het NIET lijd tot minder noodzaak voor ziekenhuis
opnames. Wat te verwachten is als de patient het hele weekend geen hulp heeft, terwijl 24/7 een voorwaarde is voor
de behandeling.

De meeste suicides gebeuren in het weekend.

3.21 EVRM

(Tekst geldend op: 16-10-2015)

--------------------------------------------------------------------------

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

(authentiek: en)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the
General Assembly of the United Nations on 10th December 1948;

Considering that this Declaration aims at securing the universal and
effective recognition and observance of the Rights therein declared;

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of
greater unity between its Members and that one of the methods by which
that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of
Human Rights and Fundamental Freedoms;

Reaffirming their profound belief in those Fundamental Freedoms which are
the foundation of justice and peace in the world and are best maintained
on the one hand by an effective political democracy and on the other by a
common understanding and observance of the Human Rights upon which they
depend;

Being resolved, as the Governments of European countries which are
likeminded and have a common heritage of political traditions, ideals,
freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective
enforcement of certain of the Rights stated in the Universal Declaration;

Have agreed as follows:
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Article 1. - Obligation to respect human rights

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this
Convention.

SECTION I. Rights and freedoms

Article 2. - Right to life

1.Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be
deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence
of a court following his conviction of a crime for which this penalty
is provided by law.

2.Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in
contravention of this Article when it results from the use of force
which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape
of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot
or insurrection.

Article 3. - Prohibition of torture

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment
or punishment.

Article 4. - Prohibition of slavery and forced labour

1. No one shall be held in slavery or servitude.

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

3. For the purpose of this Article the term "forced or compulsory
labour" shall not include:

(a) any work required to be done in the ordinary course of
detention imposed according to the provisions of Article 5 of
this Convention or during conditional release from such
detention;

(b) any service of a military character or, in case of
conscientious objectors in countries where they are recognised,
service exacted instead of compulsory military service;

(c) any service exacted in case of an emergency or calamity
threatening the life or well-being of the community;

(d) any work or service which forms part of normal civic
obligations.

Article 5. - Right to liberty and security
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1.Everyone has the right to liberty and security of person. No one
shall be deprived of his liberty save in the following cases and in
accordance with a procedure prescribed by law:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a
competent court;

(b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance
with the lawful order of a court or in order to secure the
fulfilment of any obligation prescribed by law;

(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the
purpose of bringing him before the competent legal authority on
reasonabel suspicion of having committed an offence or when it is
reasonably considered necessary to prevent his committing an
offence or fleeing after having done so;

(d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of
educational supervision or his lawful detention for the purpose
of bringing him before the competent legal authority;

(e) the lawful detention of persons for the prevention of the
spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind,
alcoholics or drug addicts or vagrants;

(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his
effecting an unauthorised entry into the country or of a person
against whom action is being taken with a view to deportation or
extradition.

2.Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language
which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge
against him.

3.Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of
paragraph 1 (c) of this Article shall be brought promptly before a
judge or other officer authorised by law to exercise judicial power
and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release
pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for
trial.

4.Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall
be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his
detention shall be decided speedily by a court and his release ordered
if the detention is not lawful.

5.Everyone who has been the victim of arrest or detention in
contravention of the provisions of this Article shall have an
enforceable right to compensation.

Article 6. - Right to a fair trial

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any
criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public
hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but
the press and public may be excluded from all or part of the trial in
the interests of morals, public order or national security in a
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democratic society, where the interests of juveniles or the protection
of the private life of the parties so require, or to the extent
strictly necessary in the opinion of the court in special
circumstances where publicity would prejudice the interests of
justice.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent
until proved guilty according to law.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum
rights:

(a) to be informed promptly, in a language which he understands
and in detail, of the nature and cause of the accusation against
him;

(b) to have adequate time and facilities for the preparation of
his defence;

(c) to defend himself in person or through legal assistance of
his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for
legal assistance, to be given it free when the interests of
justice so require;

(d) to examine or have examined witnesses against him and to
obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf
under the same conditions as witnesses against him;

(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot
understand or speak the language used in court.

Article 7. - No punishment without law

1.No one shall be held guilty of any criminal offence on account of
any act or omission which did not constitute a criminal offence under
national or international law at the time when it was committed. Nor
shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at
the time the criminal offence was committed.

2.This Article shall not prejudice the trial and punishment of any
person for any act or omission which, at the time when it was
committed, was criminal according to the general principles of law
recognised by civilised nations.

Article 8. - Right to respect for private and family life

1. Everyone has the right to respect for his private and family life,
his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the
exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of national
security, public safety or the economic well-being of the country, for
the prevention of disorder or crime, for the protection of health or
morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Article 9. - Freedom of thought, conscience and religion
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1.Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion or belief
and freedom, either alone or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching,
practice and observance.

2.Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only
to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society in the interests of public safety, for the
protection of public order, health or morals, or for the protection of
the rights and freedoms of others.

Article 10. - Freedom of expression

1.Everyone has the right to freedom of expression. This right shall
include freedom to hold opinions and to receive and impart information
and ideas without interference by public authority and regardless of
frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the
licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2.The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may be subject to such formalities, conditions,
restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary
in a democratic society, in the interests of national security,
territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder
or crime, for the protection of health or morals, for the protection
of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure
of information received in confidence, or for maintaining the
authority and impartiality of the judiciary.

Article 11. - Freedom of assembly and association

1.Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to
freedom of association with others, including the right to form and to
join trade unions for the protection of his interests.

2.No restrictions shall be placed on the exercise of these rights
other than such as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society in the interests of national security or public
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals or for the protection of the rights and freedoms of
others. This Article shall not prevent the imposition of lawful
restrictions on the exercise of these rights by members of the armed
forces, of the police or of the administration of the State.

Article 12. - Right to marry

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a
family, according to the national laws governing the exercise of this
right.

Article 13. - Right to an effective remedy

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are
violated shall have an effective remedy before a national authority
notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in
an official capacity.
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Article 14. - Prohibition of discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention
shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race,
colour, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, association with a national minority, property, birth or other
status.

Article 15. - Derogation in time of emergency

1. In time of war or other public emergency threatening the life of
the nation any High Contracting Party may take measures derogating
from its obligations under this Convention to the extent strictly
required by the exigencies of the situation, provided that such
measures are not inconsistent with its other obligations under
international law.

2. No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting
from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7
shall be made under this provision.

3. Any High Contracting Party availing itself of this right of
derogation shall keep the Secretary-General of the Council of Europe
fully informed of the measures which it has taken and the reasons
therefor. It shall also inform the Secretary-General of the Council of
Europe when such measures have ceased to operate and the provisions of
the Convention are again being fully executed.

Article 16. - Restrictions on political activity of aliens

Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High
Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity
of aliens.

Article 17. - Prohibition of abuse of rights

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or perform any act
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth
herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in
the Convention.

Article 18. - Limitation on use of restrictions on rights

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and
freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which
they have been prescribed.

SECTION II. European Court of Human Rights

Article 19. - Establishment of the Court

To ensure the observance of the engagements undertaken by the High
Contracting Parties in the Convention and the Protocols thereto, there
shall be set up a European Court of Human Rights, hereinafter referred to
as 'the Court'. It shall function on a permanent basis.

Article 20. - Number of judges
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The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High
Contracting Parties.

Article 21. - Criteria for office

1.The judges shall be of high moral character and must either possess
the qualifications required for appointment to high judicial office or
be jurisconsults of recognised competence.

2.The judges shall sit on the Court in their individual capacity.

3.During their term of office the judges shall not engage in any
activity which is incompatible with their independence, impartiality
or with the demands of a full-time office; all questions arising from
the application of this paragraph shall be decided by the Court.

Article 22. - Election of judges

The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to
each High Contracting Party by a majority of votes cast from a list of
three candidates nominated by the High Contracting Party.

Article 23. - Terms of office and dismissal

1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may
not be re-elected.

2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age
of 70.

3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however,
continue to deal with such cases as they already have under
consideration.

4. No judge may be dismissed from office unless the other judges
decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased to
fulfil the required conditions.

Article 24. - Registry and rapporteurs

1. The Court shall have a registry, the functions and organisation of
which shall be laid down in the rules of the Court.

2. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be
assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the
President of the Court. They shall form part of the Court's registry.

Article 25. - Plenary Court

The plenary Court shall

a) elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of
three years; they may be re-elected;

b) set up Chambers, constituted for a fixed period of time;

c) elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be
re-elected;
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d) adopt the rules of the Court;

e) elect the Registrar and one or more Deputy Registrars;

f) make any request under Article 26, paragraph 2.

Article 26. - Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in a
single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of
seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's
Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

2. At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers
may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five
the number of judges of the Chambers.

3. When sitting as a single judge, a judge shall not examine any
application against the High Contracting Party in respect of which
that judge has been elected.

4. There shall sit as an ex off?cio member of the Chamber and the
Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting
Party concerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a
person chosen by the President of the Court from a list submitted in
advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

5. The Grand Chamber shall also include the President of the Court,
the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges
chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is
referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the
Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber,
with the exception of the President of the Chamber and the judge who
sat in respect of the High Contracting Party concerned.

Article 27. - Competence of single judges

1. A single judge may declare inadmissible or strike out of the
Court's list of cases an application submitted under Article 34, where
such a decision can be taken without further examination.

2. The decision shall be final.

3. If the single judge does not declare an application inadmissible or
strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a
Chamber for further examination.

Article 28. - Competence of committees

1. In respect of an application submitted under Article 34, a
committee may, by a unanimous vote,

a) declare it inadmissible or strike it out of its list of cases,
where such decision can be taken without further examination; or

b) declare it admissible and render at the same time a judgment
on the merits, if the underlying question in the case, concerning
the interpretation or the application of the Convention or the
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Protocols thereto, is already the subject of well-established
case-law of the Court.

2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.

3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party
concerned is not a member of the committee, the committee may at any
stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of
the members of the committee, having regard to all relevant factors,
including whether that Party has contested the application of the
procedure under paragraph 1.b.

Article 29. - Decisions by Chambers on admissibility and merits

1. If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment
rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility
and merits of individual applications submitted under Article 34. The
decision on admissibility may be taken separately.

2. A Chamber shall decide on the admissibility and merits of
inter-State applications submitted under Article 33. The decision on
admissibility shall be taken separately unless the Court, in
exceptional cases, decides otherwise.

Article 30. - Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting
the interpretation of the Convention or the Protocols thereto, or where
the resolution of a question before the Chamber might have a result
inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, the
Chamber may, at any time before it has rendered its judgment, relinquish
jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to
the case objects.

Article 31. - Powers of the Grand Chamber

The Grand Chamber shall

a) determine applications submitted either under Article 33 or Article
34 when a Chamber has relinquished jurisdiction under Article 30 or
when the case has been referred to it under Article 43;

b) decide on issues referred to the Court by the Committee of
Ministers in accordance with Article 46, paragraph 4; and

c) consider requests for advisory opinions submitted under Article 47.

Article 32. - Jurisdiction of the Court

1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters
concerning the interpretation and application of the Convention and
the Protocols thereto which are referred to it as provided in Articles
33, 34, 46 and 47.

2. In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction,
the Court shall decide.

Article 33. - Inter-State cases
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Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of
the provisions of the Convention and the Protocols thereto by another High
Contracting Party.

Article 34. - Individual applications

The Court may receive applications from any person, non-governmental
organisation or group of individuals claiming to be the victim of a
violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth
in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties
undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.

Article 35. - Admissibility criteria

1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies
have been exhausted, according to the generally recognised rules of
international law, and within a period of six months from the date on
which the final decision was taken.

2. The Court shall not deal with any individual application submitted
under Article 34 that

a) is anonymous, or

b) is substantially the same as a matter that has already been
examined by the Court or has already been submitted to another
procedure of international investigation or settlement and
contains no relevant new information.

3. The Court shall declare inadmissible any individual application
submitted under Article 34 if it considers that:

a) the application is incompatible with the provisions of the
Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or
an abuse of the right of individual application; or

b) the applicant has not suffered a significant disadvantage,
unless respect for human rights as defined in the Convention and
the Protocols thereto requires an examination of the application
on the merits and provided that no case may be rejected on this
ground which has not been duly considered by a domestic tribunal.

4. The Court shall reject any application which it considers
inadmissible under this Article. It may do so at any stage of the
proceedings.

Article 36. - Third-party intervention

1. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High
Contracting Party one of whose nationals is an applicant shall have
the right to submit written comments and to take part in hearings.

2. The President of the Court may, in the interest of the proper
administration of justice, invite any High Contracting Party which is
not a party to the proceedings or any person concerned who is not the
applicant to submit written comments or take part in hearings.

3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of
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Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and
take part in hearings.

Article 37. - Striking out applications

1.The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an
application out of its list of cases where the circumstances lead to
the conclusion that

a) the applicant does not intend to pursue his application; or

b) the matter has been resolved; or

c) for any other reason established by the Court, it is no longer
justified to continue the examination of the application.

However, the Court shall continue the examination of the application
if respect for human rights as defined in the Convention and the
Protocols thereto so requires.

2.The Court may decide to restore an application to its list of cases
if it considers that the circumstances justify such a course.

Article 38. - Examination of the case

The Court shall examine the case together with the representatives of the
parties and, if need be, undertake an investigation, for the effective
conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all
necessary facilities.

Article 39. - Friendly settlements

1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the
disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly
settlement of the matter on the basis of respect for human rights as
defined in the Convention and the Protocols thereto.

2. Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.

3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the
case out of its list by means of a decision which shall be confined to
a brief statement of the facts and of the solution reached.

4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers,
which shall supervise the execution of the terms of the friendly
settlement as set out in the decision.

Article 40. - Public hearings and access to documents

1.Hearings shall be public unless the Court in exceptional
circumstances decides otherwise.

2.Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the
public unless the President of the Court decides otherwise.

Article 41. - Just satisfaction

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or
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the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting
Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.

Article 42. - Judgments of Chambers

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions
of Article 44, paragraph 2.

Article 43. - Referral to the Grand Chamber

1.Within a period of three months from the date of the judgment of the
Chamber, any party to the case may, in exceptional cases, request that
the case be referred to the Grand Chamber.

2.A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request
if the case raises a serious question affecting the interpretation or
application of the Convention or the Protocols thereto, or a serious
issue of general importance.

3.If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the
case by means of a judgment.

Article 44. - Final judgments

1. The judgment of the Grand Chamber shall be final.

2. The judgment of a Chamber shall become final

a) when the parties declare that they will not request that the
case be referred to the Grand Chamber; or

b) three months after the date of the judgment, if reference of
the case to the Grand Chamber has not been requested; or

c) when the panel of the Grand Chamber rejects the request to
refer under Article 43.

3. The final judgment shall be published.

Article 45. - Reasons for judgments and decisions

1.Reasons shall be given for judgments as well as for decisions
declaring applications admissible or inadmissible.

2.If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous
opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a
separate opinion.

Article 46. - Binding force and execution of judgments

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final
judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the
Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

3. If the Committee of Ministers considers that the supervision of the
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execution of a final judgment is hindered by a problem of
interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court
for a ruling on the question of interpretation. A referral decision
shall require a majority vote of two thirds of the representatives
entitled to sit on the Committee.

4. If the Committee of Ministers considers that a High Contracting
Party refuses to abide by a final judgment in a case to which it is a
party, it may, after serving formal notice on that Party and by
decision adopted by a majority vote of two thirds of the
representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court
the question whether that Party has failed to fulfil its obligation
under paragraph 1.

5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the
case to the Committee of Ministers for consideration of the measures
to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall
refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its
examination of the case.

Article 47. - Advisory opinions

1.The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give
advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of
the Convention and the Protocols thereto.

2.Such opinions shall not deal with any question relating to the
content or scope of the rights or freedoms defined in Section I of the
Convention and the Protocols thereto, or with any other question which
the Court or the Committee of Ministers might have to consider in
consequence of any such proceedings as could be instituted in
accordance with the Convention.

3.Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory
opinion of the Court shall require a majority vote of the
representatives entitled to sit on the Committee.

Article 48. - Advisory jurisdiction of the Court

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted
by the Committee of Ministers is within its competence as defined in
Article 47.

Article 49. - Reasons for advisory opinions

1.Reasons shall be given for advisory opinions of the Court.

2.If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the
unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to
deliver a separate opinion.

3.Advisory opinions of the Court shall be communicated to the
Committee of Ministers.

Article 50. - Expenditure on the Court

The expenditure on the Court shall be borne by the Council of Europe.
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Article 51. - Privileges and immunities of judges

The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to
the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of
the Council of Europe and in the agreements made thereunder."

SECTION III. Miscellaneous provisions

Article 52. - Enquiries by the Secretary General

On receipt of a request from the Secretary-General of the Council of
Europe any High Contracting Party shall furnish an explanation of the
manner in which its internal law ensures the effective implementation of
any of the provisions of this Convention.

Article 53. - Safeguard for existing human rights

Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating
from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured
under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement
to which it is a Party.

Article 54. - Powers of the Committee of Ministers

Nothing in this Convention shall prejudice the powers conferred on the
Committee of Ministers by the Statute of the Council of Europe.

Article 55. - Exclusion of other means of dispute settlement

The High Contracting Parties agree that, except by special agreement, they
will not avail themselves of treaties, conventions or declarations in
force between them for the purpose of submitting, by way of petition, a
dispute arising out of the interpretation or application of this
Convention to a means of settlement other than those provided for in this
Convention.

Article 56. - Territorial application

1. Any State may at the time of its ratification or at any time
thereafter declare by notification adressed to the Secretary-General
of the Council of Europe that the present Convention shall, subject to
paragraph 4 of this Article, extend to all or any of the territories
for whose international relations it is responsible.

2. The Convention shall extend to the territory or territories named
in the notification as from the thirtieth day after the receipt of
this notification by the Secretary-General of the Council of Europe.

3. The provisions of this Convention shall be applied in such
territories with due regard, however, to local requirements.

4. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph
1 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of one
or more of the territories to which the declaration relates that it
accepts the competence of the Court to receive applications from
individuals, non-governmental organisations or groups of individuals
as provided in Article 34 of the Convention.
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Article 57. - Reservations

1. Any State may, when signing this Convention or when depositing its
instrument of ratification, make a reservation in respect of any
particular provision of the Convention to the extent that any law then
in force in its territory is not in conformity with the provision.
Reservations of a general character shall not be permitted under this
Article.

2. Any reservation made under this Article shall contain a brief
statement of the law concerned.

Article 58. - Denunciation

1. A High Contracting Party may denounce the present Convention only
after the expiry of five years from the date on which it became a
Party to it and after six months' notice contained in a notification
adressed to the Secretary-General of the Council of Europe, who shall
inform the other High Contracting Parties.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the High
Contracting Party concerned from its obligations under this Convention
in respect of any act which, being capable of constituting a violation
of such obligations, may have been performed by it before the date at
which the denunciation became effective.

3. Any High Contracting Party which shall cease to be a Member of the
Council of Europe shall cease to be a Party to this Convention under
the same conditions.

4. The Convention may be denounced in accordance with the provisions
of the preceding paragraphs in respect of any territory to which it
has been declared to extend under the terms of Article 56.

Article 59. - Signature and ratification

1. This Convention shall be open to the signature of the Members of
the Council of Europe. It shall be ratified. Ratifications shall be
deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

2. The European Union may accede to this Convention.

3. The present Convention shall come into force after the deposit of
ten instruments of ratification.

4. As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention
shall come into force at the date of the deposit of its instrument of
ratification.

5. The Secretary-General of the Council of Europe shall notify all the
Members of the Council of Europe of the entry into force of the
Convention, the names of the High Contracting Parties who have
ratified it, and the deposit of all instruments of ratification which
may be effected subsequently.

Done at Rome this 4th day of November 1950 in English and French, both
texts being equally authentic, in a single copy which shall remain
deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General
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shall transmit certified copies to each of the signatories.

(vertaling: nl)

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

De Regeringen die dit Verdrag hebben ondertekend, Leden van de Raad van
Europa,

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10
december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is
afgekondigd;

Overwegende, dat deze Verklaring ten doel heeft de universele en
daadwerkelijke erkenning en toepassing van de rechten die daarin zijn
nedergelegd te verzekeren;

Overwegende, dat het doel van de Raad van Europa is het bereiken van een
grotere eenheid tussen zijn Leden en dat een van de middelen om dit doel
te bereiken is de handhaving en de verdere verwezenlijking van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden;

Opnieuw haar diep geloof bevestigende in deze fundamentele vrijheden die
de grondslag vormen voor gerechtigheid en vrede in de wereld en welker
handhaving vooral steunt, enerzijds op een waarlijk democratische
regeringsvorm, anderzijds op het gemeenschappelijk begrip en de
gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten van de mens waarvan die
vrijheden afhankelijk zijn;

Vastbesloten om, als Regeringen van gelijkgestemde Europese staten, die
een gemeenschappelijk erfdeel bezitten van politieke tradities, idealen,
vrijheid en heerschappij van het recht, de eerste stappen te doen voor de
collectieve handhaving van sommige der in de Universele Verklaring
vermelde rechten;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die ressorteert
onder haar rechtsmacht de rechten en vrijheden die zijn vastgesteld in de
Eerste Titel van dit Verdrag.

TITEL I. RECHTEN EN VRIJHEDEN

Artikel 2. Recht op leven

1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet.
Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door
de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf
waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit
artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van
geweld, dat absoluut noodzakelijk is:

a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
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b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het
ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te
voorkomen;

c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand
te onderdrukken.

Artikel 3. Verbod van foltering

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of
vernederende behandelingen of bestraffingen.

Artikel 4. Verbod van slavernij en dwangarbeid

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.

2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te
verrichten.

3. Niet als ,,dwangarbeid of verplichte arbeid" in de zin van dit
artikel worden beschouwd:

a. elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is
gedetineerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van dit
Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling;

b. elke dienst van militaire aard of, in het geval van
gewetensbezwaarden in landen waarin hun gewetensbezwaren worden
erkend, diensten die gevorderd worden in plaats van de verplichte
militaire dienst;

c. elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een
noodtoestand of ramp die het leven of het welzijn van de
gemeenschap bedreigt;

d. elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale
burgerplichten.

Artikel 5. Recht op vrijheid en veiligheid

1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende
gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:

a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling
door een daartoe bevoegde rechter;

b. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of
gedetineerd, wegens het niet naleven van een overeenkomstig de
wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de nakoming van
een door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren;

c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd
teneinde voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden
geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een
strafbaar feit heeft begaan of indien het redelijkerwijs
noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of
te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
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d. in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met
het doel toe te zien op zijn opvoeding of in het geval van zijn
rechtmatige detentie, teneinde hem voor de bevoegde instantie te
geleiden;

e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter
voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten, van
geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen
of van landlopers;

f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een
persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land
binnen te komen, of van een persoon waartegen een uitwijzings- of
uitleveringsprocedure hangende is.

2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die
hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.

3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid
1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden geleid of
voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is
rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een
redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden
gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene ter
terechtzitting.

4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is
ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat
deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn
invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is.

5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een
detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op
schadeloosstelling.

Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen
of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De
uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de
rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de
gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede
zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de
bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in
die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt
noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van
een behoorlijke rechtspleging zou schaden.

2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor
onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te
staan.
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3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het
bijzonder de volgende rechten:

a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden,
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging;

b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor
de voorbereiding van zijn verdediging;

c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door
een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de
belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en
het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen
geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de
getuigen à charge;

e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de
taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet
spreekt.

Artikel 7. Geen straf zonder wet

1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat
geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte
ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een
zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan
van het strafbare feit van toepassing was.

2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing
van iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde
van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de
algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend.

Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de
uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in
een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn
van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten,
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of
overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij
met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te
belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in
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onderricht, in practische toepassing ervan en in het onderhouden van
geboden en voorschriften.

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting
te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die
die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving
noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de
bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder
inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel
belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen
te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en
verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan
bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij
de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving
noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid,
territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van
anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te
voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke
macht te waarborgen.

Artikel 11. Vrijheid van vergadering en vereniging

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op
vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen
vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te
sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen
worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige
beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door
leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat
van de Staat.

Artikel 12. Recht te huwen

Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een
gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit
recht beheersen.

Artikel 13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn
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geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een
nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in
de uitoefening van hun ambtelijke functie.

Artikel 14. Verbod van discriminatie

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld,
moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals
geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening,
nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale
minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Artikel 15. Afwijking in geval van noodtoestand

1. In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene
noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere Hoge
Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van zijn
verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover de ernst van de
situatie deze maatregelen strikt vereist en op voorwaarde dat deze
niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien uit het
internationale recht.

2. De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van artikel
2, behalve ingeval van dood als gevolg van rechtmatige
oorlogshandelingen, en van de artikelen 3, 4, eerste lid, en 7.

3. Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van dit recht
om af te wijken, moet de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa
volledig op de hoogte houden van de genomen maatregelen en van de
beweegredenen daarvoor. Zij moet de Secretaris-Generaal van de Raad
van Europa eveneens in kennis stellen van de datum waarop deze
maatregelen hebben opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van
het Verdrag opnieuw volledig worden toegepast.

Artikel 16. Beperkingen op politieke activiteiten van vreemdelingen

Geen der bepalingen van de artikelen 10, 11 en 14 mag beschouwd worden als
een beletsel voor de Hoge Verdragsluitende Partijen beperkingen op te
leggen aan politieke activiteiten van vreemdelingen.

Artikel 17. Verbod van misbruik van recht

Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor
een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit
aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten
of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze
verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.

Artikel 18. Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten

De beperkingen die volgens dit Verdrag op de omschreven rechten en
vrijheden zijn toegestaan, mogen slechts worden toegepast ten behoeve van
het doel waarvoor zij zijn gegeven.

TITEL II. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 19. Instelling van het Hof
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Teneinde de nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de Hoge
Verdragsluitende Partijen in het Verdrag en de Protocollen daarbij op zich
hebben genomen, wordt een Europees Hof voor de Rechten van de Mens
ingesteld, hierna te noemen ,,het Hof". Het functioneert op een permanente
basis.

Artikel 20. Aantal rechters

Het Hof bestaat uit een aantal rechters dat gelijk is aan het aantal Hoge
Verdragsluitende Partijen.

Artikel 21. Voorwaarden voor uitoefening van de functie

1. De rechters moeten het hoogst mogelijk zedelijk aanzien genieten en
in zich verenigen de voorwaarden die worden vereist voor het
uitoefenen van een hoge functie bij de rechterlijke macht, ofwel
rechtsgeleerden zijn van erkende bekwaamheid.

2. De rechters hebben zitting in het Hof op persoonlijke titel.

3. Gedurende hun ambtstermijn mogen de rechters geen activiteiten
verrichten die onverenigbaar zijn met hun onafhankelijkheid,
onpartijdigheid of met de eisen van een volledige dagtaak; het Hof
beslist over alle vragen met betrekking tot de toepassing van dit lid.

Artikel 22. Verkiezing van rechters

Voor elke Hoge Verdragsluitende Partij worden de rechters gekozen door de
Parlementaire Vergadering, met een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, uit een lijst van drie kandidaten, voorgedragen door de Hoge
Verdragsluitende Partij.

Artikel 23. - Ambtstermijn en ontheffing uit het ambt

1. De rechters worden gekozen voor een periode van negen jaar. Zij
zijn niet herkiesbaar.

2. De ambtstermijn van rechters eindigt wanneer zij de leeftijd van 70
jaar bereiken.

3. De rechters blijven in functie tot hun vervanging. Zij handelen
evenwel de zaken af die zij reeds in behandeling hebben.

4. Een rechter kan slechts van zijn functie worden ontheven indien de
overige rechters bij een meerderheid van tweederde besluiten dat die
rechter niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Artikel 24. - Griffie en rapporteurs

1. Het Hof beschikt over een griffie, waarvan de taken en de
organisatie worden vastgesteld in het reglement van het Hof.

2. Indien het Hof zitting houdt als alleenzittende rechter, wordt het
bijgestaan door rapporteurs die fungeren onder de bevoegdheid van de
President van het Hof. Zij maken deel uit van de griffie van het Hof.

Artikel 25. Hof in voltallige vergadering bijeen
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Het Hof in voltallige vergadering bijeen:

a. kiest zijn President en één of twee Vice-Presidenten voor een
periode van drie jaar; zij zijn herkiesbaar;

b. stelt Kamers in, voor bepaalde tijd;

c. kiest de Voorzitters van de Kamers van het Hof; zij zijn
herkiesbaar;

d. neemt het reglement van het Hof aan;

e. kiest de Griffier en één of twee Plaatsvervangend Griffiers;

f. dient verzoeken in uit hoofde van artikel 26, tweede lid.

Artikel 26. - Alleenzittende rechters, comités, Kamers en Grote Kamer

1. Ter behandeling van bij het Hof aanhangig gemaakte zaken, houdt het
Hof zitting als alleenzittende rechter, in comités van drie rechters,
in Kamers van zeven rechters en in een Grote Kamer van zeventien
rechters. De Kamers van het Hof stellen comités in voor bepaalde tijd.

2. Op verzoek van het Hof in voltallige vergadering bijeen, kan het
Comité van Ministers, bij eenparig besluit, en voor een bepaalde
termijn, het aantal rechters van de Kamers beperken tot vijf.

3. Alleenzittende rechters behandelen geen verzoekschriften ingediend
tegen de Hoge Verdragsluitende Partij voor welke die rechters zijn
gekozen.

4. De rechter die is gekozen voor de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partij maakt van rechtswege deel uit van de Kamer en de Grote Kamer.
In geval van ontstentenis of belet van die rechter, wijst de President
van het Hof een persoon van een vooraf door die Partij overgelegde
lijst aan om daarin als rechter zitting te hebben.

5. De Grote Kamer bestaat mede uit de President van het Hof, de
Vice-Presidenten, de Voorzitters van de Kamers en andere rechters,
aangewezen overeenkomstig het reglement van het Hof. Wanneer een zaak
op grond van artikel 43 naar de Grote Kamer wordt verwezen, mag een
rechter van de Kamer die uitspraak heeft gedaan, geen zitting nemen in
de Grote Kamer, met uitzondering van de voorzitter van de Kamer en de
rechter die daarin zitting had voor de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partij.

Artikel 27. - Bevoegdheden van de alleenzittende rechters

1. De alleenzittende rechter kan een op grond van artikel 34 ingediend
verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaren of van de rol van het Hof
schrappen, indien deze beslissing zonder nader onderzoek kan worden
genomen.

2. De beslissing geldt als einduitspraak.

3. Indien de alleenzittende rechter een verzoekschrift niet
niet-ontvankelijk verklaart of niet van de rol schrapt, verwijst deze
het door naar een comité of Kamer voor verdere behandeling.
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Artikel 28. - Bevoegdheden van comités

1. Ter zake van een op grond van artikel 34 ingediend verzoekschrift
kan het comité, met eenparigheid van stemmen,

a. het niet-ontvankelijk verklaren of van de rol schrappen,
wanneer deze beslissing zonder nader onderzoek kan worden
genomen; of

b. het ontvankelijk verklaren en tegelijkertijd uitspraak doen
over de gegrondheid, indien de onderliggende vraag van de zaak,
betreffende de interpretatie of de toepassing van het Verdrag of
de Protocollen daarbij, reeds behoort tot de vaste rechtspraak
van het Hof.

2. Beslissingen en uitspraken op grond van het eerste lid gelden als
einduitspraken.

3. Indien de rechter die voor de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partij is gekozen geen lid is van het comité, kan het comité die
rechter in elk stadium van de procedure uitnodigen de plaats in te
nemen van een van de leden van het comité, met inachtneming van alle
relevante factoren, waaronder de vraag of die Partij bezwaar heeft
gemaakt tegen de toepassing van de procedure vervat in het eerste lid,
onderdeel b.

Artikel 29. Beslissingen van Kamers inzake ontvankelijkheid en gegrondheid

1. Indien geen beslissing ingevolge artikel 27 of 28 is genomen, of
geen uitspraak is gedaan uit hoofde van artikel 28, doet een Kamer
uitspraak over de ontvankelijkheid en gegrondheid van individuele
verzoekschriften ingediend op grond van artikel 34. De beslissing
inzake ontvankelijkheid kan afzonderlijk worden genomen.

2. Een Kamer doet uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid
van interstatelijke verzoekschriften, ingediend op grond van artikel
33. De beslissing inzake de ontvankelijkheid wordt afzonderlijk
genomen, tenzij het Hof, in uitzonderlijke gevallen, anders beslist.

Artikel 30. Afstand van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer

Indien de bij een Kamer aanhangige zaak aanleiding geeft tot een ernstige
vraag betreffende de interpretatie van het Verdrag of de Protocollen
daarbij of wanneer de oplossing van een vraag aanhangig voor een Kamer een
resultaat kan hebben dat strijdig is met een eerdere uitspraak van het
Hof, kan de Kamer, te allen tijde voordat zij uitspraak doet, afstand doen
van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer, tenzij één van de betrokken
partijen daartegen bezwaar maakt.

Artikel 31. Bevoegdheden van de Grote Kamer

De Grote Kamer,

a. doet uitspraak over op grond van artikel 33 of artikel 34
ingediende verzoekschriften wanneer een Kamer ingevolge artikel 30
afstand van rechtsmacht heeft gedaan of wanneer de zaak ingevolge
artikel 43 naar de Grote Kamer is verwezen;
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b doet uitspraak over door het Comité van Ministers in overeenstemming
met artikel 46, vierde lid, aan het Hof voorgelegde kwesties; en

c. behandelt verzoeken om advies, gedaan ingevolge artikel 47.

Artikel 32. Rechtsmacht van het Hof

1. De rechtsmacht van het Hof strekt zich uit tot alle kwesties met
betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het Verdrag en de
Protocollen daarbij die aan het Hof worden voorgelegd zoals bepaald in
de artikelen 33, 34, 46 en 47.

2. In geval van een meningsverschil met betrekking tot de vraag of het
Hof rechtsmacht heeft, beslist het Hof.

Artikel 33. Interstatelijke zaken

Elke Hoge Verdragsluitende Partij kan elke vermeende niet-nakoming van de
bepalingen van het Verdrag en de Protocollen daarbij door een andere Hoge
Verdragsluitende Partij bij het Hof aanhangig maken.

Artikel 34. Individuele verzoekschriften

Het Hof kan verzoekschriften ontvangen van ieder natuurlijk persoon,
iedere niet-gouvernementele organisatie of iedere groep personen die
beweert slachtoffer te zijn van een schending door een van de Hoge
Verdragsluitende Partijen van de rechten die in het Verdrag of de
Protocollen daarbij zijn vervat. De Hoge Verdragsluitende Partijen
verplichten zich ertoe de doeltreffende uitoefening van dit recht op
generlei wijze te belemmeren.

Artikel 35. Voorwaarden voor ontvankelijkheid

1. Het Hof kan een zaak pas in behandeling nemen nadat alle nationale
rechtsmiddelen zijn uitgeput, overeenkomstig de algemeen erkende
regels van internationaal recht, en binnen een termijn van zes maanden
na de datum van de definitieve nationale beslissing.

2. Het Hof behandelt geen enkel individueel verzoekschrift, ingediend
op grond van artikel 34, dat

a. anoniem is; of

b. in wezen gelijk is aan een zaak die reeds eerder door het Hof
is onderzocht of reeds aan een andere internationale instantie
voor onderzoek of regeling is voorgelegd en geen nieuwe feiten
bevat.

3. Het Hof verklaart elk individueel verzoekschrift, ingediend op
grond van artikel 34, niet ontvankelijk, wanneer het van oordeel is
dat:

a. het verzoekschrift niet verenigbaar is met de bepalingen van
het Verdrag of de Protocollen daarbij, kennelijk ongegrond is of
een misbruik betekent van het recht tot het indienen van een
verzoekschrift; of

b. de verzoeker geen wezenlijk nadeel heeft geleden, tenzij de

3.21. EVRM 169



MEDS, Release 1215

eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen daarbij
omschreven rechten van de mens noopt tot onderzoek van het
verzoekschrift naar de gegrondheid ervan en mits op deze grond
geen zaken worden afgewezen die niet naar behoren zijn behandeld
door een nationaal gerecht.

4. Het Hof verwerpt elk verzoekschrift dat het ingevolge dit artikel
als niet ontvankelijk beschouwt. Dit kan het in elk stadium van de
procedure doen.

Artikel 36. Tussenkomst door derden

1. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer aanhangig zijn,
heeft een Hoge Verdragsluitende Partij waarvan een onderdaan verzoeker
is het recht schriftelijke conclusies in te dienen en aan zittingen
deel te nemen.

2. De President van het Hof kan, in het belang van een goede
rechtsbedeling, elke Hoge Verdragsluitende Partij die geen partij bij
de procedure is of elke belanghebbende die niet de verzoeker is,
uitnodigen schriftelijke conclusies in te dienen of aan zittingen deel
te nemen.

3. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer aanhangig zijn,
kan de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa
schriftelijke conclusies indienen en aan hoorzittingen deelnemen.

Artikel 37. Schrapping van de rol

1. Het Hof kan in elk stadium van de procedure beslissen een
verzoekschrift van de rol te schrappen wanneer de omstandigheden tot
de conclusie leiden dat

a. de verzoeker niet voornemens is zijn verzoekschrift te
handhaven; of

b. het geschil is opgelost; of

c. het om een andere door het Hof vastgestelde reden niet meer
gerechtvaardigd is de behandeling van het verzoekschrift voort te
zetten.

Het Hof zet de behandeling van het verzoekschrift evenwel voort,
indien de eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen daarbij
omschreven rechten van de mens zulks vereist.

2. Het Hof kan beslissen een verzoekschrift opnieuw op de rol te
plaatsen wanneer het van oordeel is dat de omstandigheden zulks
rechtvaardigen.

Artikel 38. - Behandeling van de zaak

Het Hof behandelt de zaak tezamen met de vertegenwoordigers van de
partijen en verricht, indien nodig, nader onderzoek, voor de goede
voortgang waarvan de betrokken Hoge Verdragsluitende Partijen alle
noodzakelijke faciliteiten leveren.

Artikel 39. - Minnelijke schikkingen

170 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

1. In elk stadium van de procedure kan het Hof zich ter beschikking
stellen van de betrokken partijen teneinde tot een minnelijke
schikking van de zaak te komen op basis van eerbiediging van de in het
Verdrag en de Protocollen daarbij omschreven rechten van de mens.

2. De in het eerste lid omschreven procedure is vertrouwelijk.

3. Indien het tot een minnelijke schikking komt, schrapt het Hof de
zaak van de rol bij een beslissing, die beperkt blijft tot een korte
uiteenzetting van de feiten en de bereikte oplossing.

4. De beslissing wordt toegezonden aan het Comité van Ministers dat
toeziet op de tenuitvoerlegging van de voorwaarden van de minnelijke
schikking als vervat in de beslissing.

Artikel 40. Openbare zittingen en toegang tot de stukken

1. De zittingen zijn openbaar, tenzij het Hof wegens buitengewone
omstandigheden anders beslist.

2. De ter griffie gedeponeerde stukken zijn toegankelijk voor het
publiek, tenzij de President van het Hof anders beslist.

Artikel 41. Billijke genoegdoening

Indien het Hof vaststelt dat er een schending van het Verdrag of van de
Protocollen daarbij heeft plaatsgevonden en indien het nationale recht van
de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij slechts gedeeltelijk
rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien nodig, een billijke
genoegdoening toe aan de benadeelde.

Artikel 42. Uitspraken van Kamers

Uitspraken van Kamers gelden als einduitspraak in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 44, tweede lid.

Artikel 43. Verwijzing naar de Grote Kamer

1. Binnen een termijn van drie maanden na de datum van de uitspraak
van een Kamer kan elke bij de zaak betrokken partij, in uitzonderlijke
gevallen, verzoeken om verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer.

2. Een college van vijf rechters van de Grote Kamer aanvaardt het
verzoek indien de zaak aanleiding geeft tot een ernstige vraag
betreffende de interpretatie of toepassing van het Verdrag of de
Protocollen daarbij, dan wel een ernstige kwestie van algemeen belang.

3. Indien het college het verzoek aanvaardt, doet de Grote Kamer
uitspraak in de zaak.

Artikel 44. Einduitspraken

1. De uitspraak van de Grote Kamer geldt als einduitspraak.

2. De uitspraak van een Kamer geldt als einduitspraak

a. wanneer de partijen verklaren dat zij niet zullen verzoeken om
verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer; of
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b. drie maanden na de datum van de uitspraak, indien niet is
verzocht om verwijzing van de zaak naar de Grote Kamer; of

c. wanneer het college van de Grote Kamer het in artikel 43
bedoelde verzoek verwerpt.

3. De einduitspraak wordt openbaar gemaakt.

Artikel 45. Redenen die aan uitspraken en beslissingen ten grondslag liggen

1. Uitspraken, alsmede beslissingen waarbij verzoekschriften al dan
niet ontvankelijk worden verklaard, dienen met redenen te worden
omkleed.

2. Indien een uitspraak niet, geheel of gedeeltelijk, de eenstemmige
mening van de rechters weergeeft, heeft iedere rechter het recht een
uiteenzetting van zijn persoonlijke mening toe te voegen.

Artikel 46. - Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken

1. De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe zich te
houden aan de einduitspraak van het Hof in de zaken waarbij zij partij
zijn.

2. De einduitspraak van het Hof wordt toegezonden aan het Comité van
Ministers dat toeziet op de tenuitvoerlegging ervan.

3. Indien het Comité van Ministers van mening is dat het toezicht op
de tenuitvoerlegging van een einduitspraak wordt belemmerd vanwege een
probleem met de interpretatie van de uitspraak, kan het de zaak
voorleggen aan het Hof voor een uitspraak over vragen betreffende de
interpretatie. Beslissingen tot verwijzing dienen te worden genomen
met een tweederde meerderheid van de vertegenwoordigers die gerechtigd
zijn in het Comité zitting te hebben.

4. Indien het Comité van Ministers van mening is dat een Hoge
Verdragsluitende Partij weigert zich te houden aan een einduitspraak
in een zaak waarbij zij partij is, kan het, na die Partij daarvan
formeel in kennis te hebben gesteld en op grond van een beslissing
genomen met een meerderheid van tweederden van de vertegenwoordigers
die gerechtigd zijn in het Comité zitting te hebben, aan het Hof de
vraag voorleggen of die Partij verzuimd heeft te voldoen aan haar
verplichtingen uit hoofde van het eerste lid.

5. Indien het Hof constateert dat er sprake is van een schending van
het eerste lid, legt het de zaak voor aan het Comité van Ministers
teneinde te overwegen welke maatregelen dienen te worden getroffen.
Indien het Hof constateert dat er geen sprake is van een schending van
het eerste lid, legt het de zaak voor aan het Comité van Ministers dat
het onderzoek van de zaak sluit.

Artikel 47. Adviezen

1. Het Hof kan, op verzoek van het Comité van Ministers, adviezen
uitbrengen over rechtsvragen betreffende de interpretatie van het
Verdrag en de Protocollen daarbij.

2. Deze adviezen mogen geen betrekking hebben op vragen die verband
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houden met de inhoud of strekking van de in Titel I van het Verdrag en
de Protocollen daarbij omschreven rechten en vrijheden, noch op andere
vragen waarvan het Hof of het Comité van Ministers kennis zou moeten
kunnen nemen ten gevolge van het instellen van een procedure
overeenkomstig het Verdrag.

3. Besluiten van het Comité van Ministers waarbij het Hof om advies
wordt gevraagd, dienen te worden genomen met een meerderheid van de
vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in het Comité zitting te
hebben.

Artikel 48. Bevoegdheid van het Hof met betrekking tot adviezen

Het Hof beslist of een verzoek om advies van het Comité van Ministers
behoort tot zijn bevoegdheid als omschreven in artikel 47.

Artikel 49. Redenen die aan adviezen ten grondslag liggen

1. Adviezen van het Hof dienen met redenen te worden omkleed.

2. Indien een advies niet, geheel of gedeeltelijk, de eenstemmige
mening van de rechters weergeeft, heeft iedere rechter het recht een
uiteenzetting van zijn persoonlijke mening toe te voegen.

3. Adviezen van het Hof worden ter kennis gebracht van het Comité van
Ministers.

Artikel 50. Kosten van het Hof

De kosten van het Hof worden gedragen door de Raad van Europa.

Artikel 51. Voorrechten en immuniteiten van de rechters

De rechters genieten, gedurende de uitoefening van hun functie, de
voorrechten en immuniteiten bedoeld in artikel 40 van het Statuut van de
Raad van Europa en de op grond van dat artikel gesloten overeenkomsten.

TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 52. Verzoeken om inlichtingen van de Secretaris-Generaal

Iedere Hoge Verdragsluitende Partij verschaft op verzoek van de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een uiteenzetting van de wijze
waarop haar nationaal recht de daadwerkelijke uitvoering waarborgt van
iedere bepaling van dit Verdrag.

Artikel 53. Waarborging van bestaande rechten van de mens

Geen bepaling van dit Verdrag zal worden uitgelegd als beperkingen op te
leggen of inbreuk te maken op de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden die verzekerd kunnen worden ingevolge de wetten van enige Hoge
Verdragsluitende Partij of ingevolge enig ander Verdrag waarbij de Hoge
Verdragsluitende Partij partij is.

Artikel 54. Bevoegdheden van het Comité van Ministers

Geen bepaling van dit Verdrag maakt inbreuk op de bevoegdheden door het
Statuut van de Raad van Europa verleend aan het Comité van Ministers.
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Artikel 55. Uitsluiting van andere wijzen van geschillenregeling

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen dat zij, behoudens
bijzondere overeenkomsten, zich niet zullen beroepen op tussen haar van
kracht zijnde verdragen, overeenkomsten of verklaringen om door middel van
een verzoekschrift een geschil, hetwelk is ontstaan uit de interpretatie
of toepassing van dit Verdrag te onderwerpen aan een andere wijze van
regeling dan die die bij dit Verdrag zijn voorzien.

Artikel 56. Territoriale werkingssfeer

1. Iedere Staat kan, ten tijde van de bekrachtiging of op elk later
tijdstip door middel van een kennisgeving gericht aan de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa verklaren, dat dit Verdrag
met inachtneming van het vierde lid van dit artikel van toepassing zal
zijn op alle of op één of meer van de gebieden voor welker
buitenlandse betrekkingen hij verantwoordelijk is.

2. Het Verdrag zal van toepassing zijn op het gebied of op de gebieden
die in de kennisgeving zijn vermeld, vanaf de dertigste dag die volgt
op die waarop de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa deze
kennisgeving heeft ontvangen.

3. In de voornoemde gebieden zullen de bepalingen van dit Verdrag
worden toegepast, evenwel met inachtneming van de plaatselijke
behoeften.

4. Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd overeenkomstig het
eerste lid van dit artikel, kan op elk later tijdstip, met betrekking
tot één of meer van de gebieden die in de verklaring worden bedoeld,
verklaren dat hij de bevoegdheid van het Hof aanvaardt om kennis te
nemen van verzoekschriften van natuurlijke personen, (niet
gouvernementele) organisaties of groepen van particulieren, zoals
bepaald in artikel 34 van het Verdrag.

Artikel 57. Voorbehouden

1. Iedere Staat kan, ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag of
van de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, een voorbehoud
maken met betrekking tot een specifieke bepaling van dit Verdrag, voor
zover een wet die op dat tijdstip op zijn grondgebied van kracht is,
niet in overeenstemming is met deze bepaling. Voorbehouden van
algemene aard zijn niet toegestaan krachtens dit artikel.

2. Elk voorbehoud hetwelk overeenkomstig dit artikel wordt gemaakt,
dient een korte uiteenzetting van de betrokken wet te bevatten.

Artikel 58. Opzegging

1. Een Hoge Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag slechts opzeggen
na verloop van een termijn van 5 jaar na de datum waarop het Verdrag
voor haar in werking is getreden en met een opzeggingstermijn van 6
maanden, vervat in een kennisgeving gericht aan de Secretaris-Generaal
van de Raad van Europa, die de andere Hoge Verdragsluitende Partijen
hiervan in kennis stelt.

2. Deze opzegging kan niet tot gevolg hebben dat zij de betrokken Hoge
Verdragsluitende Partij ontslaat van de verplichtingen, nedergelegd in
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dit Verdrag, die betrekking hebben op daden die een schending van deze
verplichtingen zouden kunnen betekenen en door haar gepleegd zouden
zijn voor het tijdstip waarop de opzegging van kracht werd.

3. Onder dezelfde voorwaarden zal iedere Hoge Verdragsluitende Partij
die ophoudt Lid van de Raad van Europa te zijn, ophouden Partij bij
dit Verdrag te zijn.

4. Het Verdrag kan worden opgezegd overeenkomstig de bepalingen van de
voorafgaande leden met betrekking tot ieder gebied waarop het
overeenkomstig artikel 56 van toepassing is verklaard.

Artikel 59. Ondertekening en bekrachtiging

1. Dit Verdrag is voor ondertekening door de Leden van de Raad van
Europa opengesteld. Het zal worden bekrachtigd. De akten van
bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van
de Raad van Europa.

2. De Europese Unie kan toetreden tot dit Verdrag.

3. Dit Verdrag zal in werking treden na de nederlegging van tien akten
van bekrachtiging.

4. Met betrekking tot iedere ondertekenaar die het daarna bekrachtigt,
zal het Verdrag in werking treden op de dag van de nederlegging der
akte van bekrachtiging.

5. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft aan alle Leden
van de Raad van Europa kennis van de inwerkingtreding van het Verdrag,
van de namen der Hoge Verdragsluitende Partijen die het bekrachtigd
hebben, evenals van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging
die later heeft plaats gehad.

GEDAAN te Rome, de 4e November 1950, in de Engelse en de Franse taal,
zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar
hetwelk zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De
Secretaris-Generaal zal gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan alle
ondertekenaars.

3.22 FACT

(F)ACT bied niet de noodzakelijke verpleging die behandeling met antipsychotica verantwoord maken:

• verpleging naar gelang de situatie - meer zorg naarmate de situatie erger is, is niet preventief.

• niet 7 x 24 uurs verpleging - in het weekend en avonduren niet aanwezig.

• psychiater is niet op de hoogte van de situatie van de patient.

• de patient behandelovereenkomsten zijn niet volledig.

• zonder bedden geen snelle terugbrenging naar ziekenhuis mogelijk.

• Een arts die mishandelt met dodelijke stof en de noodzakelijke verpleging achterwege laat maakt levensgevaar-
lijke omstandigheden voor zijn patienten. Dit is voorwaardelijke opzet, waarbij het risico genomen word dat
iemand overlijd. Word het risico werkelijkheid dan is het moord.
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Antipsychotica zijn dodelijk, gebruik brengt levensgevaar met zich mee:

• Als een arts ontkent dat hij aan het mishandelen is.

• Als een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet.

• Als de noodzakelijke verpleging niet aanwezig is.

3.23 AANGIFTE

op datum ... doet bij de politie te ... aangifte:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Telefoon :

tegen de verdachte:

Naam :

Voornaam/initialen en titel :

Geboortedatum :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Functie :

Werkgever :

Datum/tijdstip plegen feit: van ... tot ...

Plaats van het feit :

Omschrijving incident feit:

1. Antipsychotica blokkeren de receptoren en benadelen daarmee de gezondheid.

2. Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling
van de gezondheid.

3. Behandeling met antipsychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

[x] Mishandeling - Wetboek van Strafrecht 300 lid 4

Ik verzoek om een bewijs van aangifte.
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3.24 geinformeerd

3.25 GEMEENTE

Budgetoverschot is winst.

1. Te laat komen - 10% , 1 maand

2. Te weinig solliciteren - 10% , 1 maand

3. Huiswerk niet af - 20% , 1 maand

4. Ongewenst gedrag vertoont - 20% , 1 maand

5. Weigering van algemeen geaccepteerde arbeid - 100% , 2 maanden

6. In het geheel niet meewerken - 100% , 2 maanden

7. Verbaal geweld - 50% , 1 maand

8. Bedreiging - 25% , 1 maand

3.26 GENEESMIDDELENWET

Geneesmiddelenwet Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 8 februari 2007 tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 de wettelijke regels op het terrein van de geneesmidde-
lenvoorziening te moderniseren en met het oog daarop een nieuwe Geneesmiddelenwet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(a) Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

(b) geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of
aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

i. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens,

ii. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of

iii. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een
farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen;
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(c) geneesmiddel voor geavanceerde therapie: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 2 van verordening
1394/2007;

(d) immunologisch geneesmiddel: een vaccin, toxine, serum of allergeen;

(e) bloedproduct: een uit menselijk bloed of menselijk plasma bereid geneesmiddel;

(f) geneesmiddel voor onderzoek: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

(g) homeopathisch geneesmiddel: een geneesmiddel dat volgens een homeopathisch fabricageprocédé,
beschreven in de krachtens het Verdrag inzake de samenstelling van een Europese farmacopee van 22 juli
1964, Trb.1966, nr. 115, samengestelde Europese farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, in een in een
lidstaat officieel in gebruik zijnde farmacopee, wordt verkregen uit grondstoffen die in de homeopathisch-
farmaceutische literatuur worden aangeduid als homeopathische grondstoffen;

(h) kruidensubstantie: verse of gedroogde, hele, gesneden of gebroken planten, delen van planten, algen, fungi
en korstmossen, die zijn gedefinieerd door het gebruikte plantendeel en de botanische naam volgens het
binominale systeem;

(i) kruidenpreparaat: een preparaat dat wordt verkregen door kruidensubstanties te onderwerpen aan extractie,
destillatie, uitpersen, fractionering, zuivering, concentratie of fermentatie;

(j) kruidengeneesmiddel: een geneesmiddel dat als werkzame bestanddelen uitsluitend een of meer kruiden-
substanties, een of meer kruidenpreparaten dan wel een combinatie van een of meer kruidensubstanties en
kruidenpreparaten bevat;

(k) biologische substantie: een substantie die wordt geproduceerd door of geëxtraheerd uit een biologische
bron en waarvan de typering en de bepaling van de kwaliteit alleen kan plaatsvinden aan de hand van
een combinatie van fysisch-chemisch-biologische proeven in samenhang met het productieprocédé en de
beheersing van dat procédé;

(l) biologisch geneesmiddel: een geneesmiddel waarvan de werkzame stof een biologische substantie is;

(m) radiofarmaceuticum: een geneesmiddel dat wanneer het gereed is voor toepassing bij een patiënt, radionu-
cliden bevat;

(n) generator van radionucliden: een systeem dat een gebonden ouderradionuclide bevat waaruit een dochter-
radionuclide ontstaat die in een radiofarmaceuticum wordt gebruikt;

(o) kit: een preparaat dat wordt geconstrueerd of gecombineerd met radionucliden tot een radiofarmaceuticum;

(p) uitgangsstof van radionucliden: een radionuclide, geproduceerd voor het radioactief labelen van een andere
stof, vóór de toediening ervan;

(q) referentiegeneesmiddel: een geneesmiddel waarvoor in een lidstaat of door de Europese Gemeenschap
een handelsvergunning is verleend en waarnaar bij de aanvraag bij het College om een handelsvergunning
wordt verwezen;

(r) generiek geneesmiddel: een geneesmiddel waarvan de samenstelling van de werkzame stoffen zowel kwal-
itatief als kwantitatief dezelfde is als die van het referentiegeneesmiddel, de farmaceutische vorm dezelfde
is als die van het referentiegeneesmiddel en de biologische equivalentie met het referentiegeneesmiddel
in wetenschappelijke studies inzake biologische beschikbaarheid is aangetoond, dan wel naar zijn aard
biologisch equivalent is aan het referentiemiddel;

(s) weesgeneesmiddel: een geneesmiddel dat krachtens Verordening (EG) Nr. 141/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 1999 (PbEG L 18) inzake weesgeneesmiddelen als zodanig is
aangewezen;

(t) UR-geneesmiddel: een geneesmiddel dat uitsluitend op recept ter hand mag worden gesteld;

(u) UA-geneesmiddel: een geneesmiddel dat zonder recept en uitsluitend in een apotheek ter hand mag worden
gesteld;
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(v) UAD-geneesmiddel: een geneesmiddel dat zonder recept, doch uitsluitend in een apotheek of een verkoper
onder toezicht van een drogist ter hand mag worden gesteld, niet zijnde een UA-geneesmiddel;

(w) AV-geneesmiddel: een geneesmiddel dat zonder recept ook buiten een apotheek of een verkoper onder
toezicht van een drogist, ter hand mag worden gesteld;

(x) vervalst geneesmiddel: een geneesmiddel met een valse voorstelling van:

i. identiteit, waaronder begrepen de verpakking, etikettering, naam, samenstelling van bestanddelen,
waaronder begrepen hulpstoffen, of concentratie van bestanddelen;

ii. oorsprong, waaronder begrepen fabrikant, land van vervaardiging, land van oorsprong, of houder van
de handelsvergunning; of

iii. geschiedenis, waaronder begrepen registers of documenten met betrekking tot gebruikte distribu-
tiekanalen;

(y) farmaceutische vorm: de fysieke vorm waarin een geneesmiddel is gebracht met het oog op de toediening
of aanwending bij de mens;

(z) naam van een geneesmiddel: een fantasienaam dan wel een algemene of wetenschappelijke benaming,
vergezeld van een merk of van de naam van de houder van de handelsvergunning;

() algemene benaming: de door de wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen internationale benaming of, bij
ontstentenis daarvan, de gangbare benaming;

() werkzame stof: een substantie die of een mengsel van substanties dat bestemd is om gebruikt te worden bij
de vervaardiging van een geneesmiddel en dat bijgevolg een werkzaam bestanddeel van dat geneesmiddel
wordt dat bestemd is om een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen,
teneinde fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen, onderscheidenlijk een medische
diagnose te stellen;

() hulpstof: elk ander bestanddeel van een geneesmiddel dan de werkzame stof of het verpakkingsmateriaal;

() sterkte: het gehalte aan werkzame stoffen, uitgedrukt in een hoeveelheid per doserings-, volume- of
gewichtseenheid;

() biologische beschikbaarheid: de maat van de snelheid en de hoeveelheid van een werkzame stof van een
geneesmiddel bij opname in de bloedsomloop;

() primaire verpakking: de verpakking die rechtstreeks met het geneesmiddel in aanraking komt;

() buitenverpakking: de verpakking waarin de primaire verpakking zich bevindt;

() lidstaat: een staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte;

() derde land: een land, niet zijnde een lidstaat;

() bereiden: het geheel of gedeeltelijk vervaardigen van geneesmiddelen dan wel het verpakken of etiketteren
daarvan;

() charge: een hoeveelheid eenheden van een geneesmiddel in dezelfde farmaceutische vorm of van een
gedeeltelijk bereid geneesmiddel in dezelfde fysieke vorm, die uit één homogene uitgangsmassa is bereid
en dezelfde reeks van bereidingshandelingen heeft ondergaan;

() etiketteren: het aanbrengen van vermeldingen op de buitenverpakking of op de primaire verpakking;

() invoeren: het vanuit een derde land binnen het grondgebied van Nederland brengen van geneesmiddelen;

() afleveren: het anders dan door terhandstelling of uitvoer leveren van geneesmiddelen;

() uitvoeren: het vanuit het grondgebied van Nederland naar het grondgebied van een derde land brengen van
geneesmiddelen;
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() het drijven van een groothandel: het geheel van activiteiten, bestaande uit het inkopen, in voorraad hebben
en afleveren of uitvoeren van door derden bereide of ingevoerde geneesmiddelen;

() bemiddelen in geneesmiddelen: iedere activiteit in verband met de verkoop of aankoop van geneesmid-
delen, niet zijnde het drijven van een groothandel, waarbij geen sprake is van fysieke omgang met de
betreffende geneesmiddelen, en die bestaat uit het onafhankelijk onderhandelen namens een andere natu-
urlijke persoon of rechtspersoon;

() ter hand stellen: het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt voor
wie het geneesmiddel is bestemd, dan wel aan beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 36, veertiende
lid, onder a tot en met d, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, mondhygiënisten
orthoptisten of optometristen die geneesmiddelen onder zich hebben ten behoeve van toediening aan hun
patiënten;

() fabrikant: de in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie krachtens artikel 18
vergunning is verleend voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen en het afleveren of uitvoeren van
door hem bereide of ingevoerde geneesmiddelen;

() groothandelaar: de in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie krachtens artikel
18 een vergunning is verleend voor het drijven van een groothandel in geneesmiddelen;

() apotheek: een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter
hand gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand
worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden;

() recept: een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 36,
veertiende lid, van de onder ll genoemde wet dan wel een daartoe in een andere lidstaat bevoegde beroeps-
beoefenaar, opgesteld document waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel 61, eerste lid,
een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam of merknaam aangeduid geneesmiddel in de
aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te stellen aan een te identificeren patiënt,
en dat is ondertekend door de desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn ondertekend, met
een zodanige code is beveiligd dat een daartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan
vaststellen;

() onderzoeksdossier: het dossier, bedoeld in artikel 1, onder p, van de Wet medisch-wetenschappelijk on-
derzoek met mensen;

() proefpersoon: de persoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen;

() bijwerking: een reactie op een geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld is;

() ernstige bijwerking: een bijwerking die tot de dood leidt, levensgevaar oplevert, opneming in een zieken-
huis of verlenging van het verblijf in een ziekenhuis vereist, blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt dan wel zich uit in een geboorteafwijking of -misvorming;

() onverwachte bijwerking: een bijwerking waarvan de aard, de ernst of het gevolg niet verenigbaar is met
de samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel, bedoeld in artikel 46, eerste lid;

() misbruik van geneesmiddelen: een opzettelijk overmatig gebruik van geneesmiddelen dat gepaard gaat
met schadelijke lichamelijke of psychische effecten;

() geneesmiddelenbewaking: het geheel van werkzaamheden gericht op het identificeren, beoordelen en
voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend, alsmede
de aanpak van aangrenzende aan geneesmiddelen gerelateerde problemen;

() periodiek veiligheidsverslag: een verslag, inhoudende de samenvatting en wetenschappelijke afweging van
voordelen en risico’s en alle beschikbare gegevens van een geneesmiddel;

() veiligheidsstudie na toelating: een onderzoek dat met een toegelaten geneesmiddel wordt uitgevoerd om
het veiligheidsprofiel van het geneesmiddel te bevestigen, een veiligheidsrisico vast te stellen, te typeren
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of te kwantificeren, of de doeltreffendheid van risicomanagementmaatregelen te meten;

() risicomanagementsysteem: het geheel van geneesmiddelenbewakingswerkzaamheden en -interventies ter
vaststelling, typering, vermijding of minimalisering van risico’s van een geneesmiddel, met inbegrip van
de beoordeling van de doeltreffendheid van deze werkzaamheden en interventies;

() risicomanagementplan: een nauwkeurige beschrijving van het risicomanagementsysteem;

() geneesmiddelenbewakingssysteem: een systeem dat de houder van de handelsvergunning en het College
elk afzonderlijk hanteren om de taken in het kader van de geneesmiddelenbewaking te vervullen en dat
wordt toegepast om toezicht te houden op de veiligheid van toegelaten geneesmiddelen en eventuele wi-
jzigingen in de verhouding tussen voordelen en risico’s van die geneesmiddelen;

() basisdossier geneesmiddelenbewakingssysteem: een gedetailleerde beschrijving van het door de houder
van de handelsvergunning gehanteerde geneesmiddelenbewakingssysteem;

() Europees webportaal voor geneesmiddelen: het Europese webportaal voor geneesmiddelen, opgericht
krachtens artikel 26 van de verordening;

() reclame: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of ge-
bruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe;

() publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt
geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 82, onder a, is bestemd;

() gunstbetoon: het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare
diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een
geneesmiddel te bevorderen;

() bijeenkomst: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 82, onder
a, die kennelijk uitsluitend tot doel heeft hun wetenschappelijke kennis en kunde op het gebied van de
geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst, de verloskunst of de verpleegkunde te bevorderen;

() manifestatie: een georganiseerde samenkomst van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 82, onder a,
die tot doel heeft het voorschrijven of ter hand stellen van geneesmiddelen te bevorderen;

() gastvrijheid: vergoeding van kosten van deelname aan een bijeenkomst of een manifestatie of in de daaraan
verbonden reis- en verblijfkosten dan wel het niet in rekening brengen van zodanige kosten;

() telewinkelboodschap: rechtstreekse aanbieding aan het publiek in een televisieprogramma met het oog op
de levering van een geneesmiddel;

() richtlijn 2001/83: Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG
L311);

() verordening 726/2004: Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31
maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Eu-
ropees Geneesmiddelenbureau (PbEG L 136);

() verordening 1394/2007: Verordening (EG) 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van
13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn
2001/83 en Verordening (EG) nr. 726/2004 (Pb EU L 324);

() Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

() Bureau: het Europees Geneesmiddelenbureau, opgericht krachtens artikel 55 van verordening 726/2004;

() Geneesmiddelencomité: het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, opgericht krachtens
artikel 5 van verordening 726/2004;
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() coördinatiegroep: de coördinatiegroep voor de wederzijdse erkennings- en decentrale procedure-humaan,
opgericht krachtens artikel 27 van richtlijn 2001/83;

() Risicobeoordelingscomité: het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking, opgericht
krachtens artikel 56 van de verordening;

() Eudravigilance-databank: de databank en het bijbehorende netwerk voor gegevensverwerking, ingesteld
krachtens artikel 24 van de verordening;

() EudraGMP-databank: de databank en het bijbehorende netwerk voor gegevensverwerking, ingesteld
krachtens artikel 111, zesde lid, van richtlijn 2001/83.

() Comité voor kruidengeneesmiddelen: het Comité, opgericht krachtens artikel 16 nonies van richtlijn
2001/83;

() College: het College ter beoordeling van geneesmiddelen, ingesteld krachtens artikel 2;

() handelsvergunning: een vergunning voor het in het handelsverkeer brengen van een geneesmiddel;

() parallelhandelsvergunning: een vergunning, verleend krachtens artikel 48, eerste lid;

() risico, verbonden aan het gebruik van een geneesmiddel: een risico, verbonden aan de kwaliteit, veiligheid
of werkzaamheid van een geneesmiddel voor de gezondheid van de patiënt of de volksgezondheid dan wel
het risico van ongewenste effecten op het milieu;

() afweging van voordelen en risico’s: de afweging tussen de therapeutische werking van een geneesmiddel
in relatie tot een risico als bedoeld in onderdeel nnn;

() Toetredingsacte: de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Tjechië, Cyprus, Estland, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije van 16 april 2003 (PbEG L 236);

() drogist: degene die in het bezit is van een aan hem uitgereikt getuigschrift voor drogist dat is afgegeven
door een door Onze Minister aangewezen organisatie;

() assistent-drogist: degene die in het bezit is van een aan hem uitgereikt getuigschrift voor assistent-drogist
dat is afgegeven door de in onderdeel qqq bedoelde organisatie.

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt met gunstbetoon gelijk gesteld het doen
van een aanbod om het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen met
het kennelijke doel daarvoor geld of op geld waardeerbare diensten of goederen te ontvangen, dan wel het
aanvaarden van zodanige gelden, diensten of goederen na een aanbod te hebben gedaan het voorschrijven, ter
hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.

3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder ter hand stellen mede verstaan:

(a) het op schriftelijke verzoek rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van geneesmiddelen aan dierenart-
sen ten behoeve van de uitoefening van hun praktijk;

(b) het op schriftelijk verzoek aan de kapitein van een schip dat is bestemd en wordt gebruikt voor de bedrijfs-
matige zeevaart of zeevisserij, rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van geneesmiddelen als bedoeld
in artikel 57 door een apotheker, dan wel van andere geneesmiddelen dan die bedoeld in artikel 57 door
een apotheker of door een persoon of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder d, een
en ander voor zover die geneesmiddelen bij ministeriële regeling zijn aangewezen.

4. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden met de werkzame stoffen van een generiek
geneesmiddel gelijkgesteld de zouten, esters, ethers, isomeren, mengsels van isomeren, complexen of derivaten
voor zover de eigenschappen daarvan niet aanmerkelijk afwijken wat betreft veiligheid of werkzaamheid van de
desbetreffende werkzame stoffen.

5. Voor de toepassing van deze wet wordt onder kruidengeneesmiddel tevens verstaan een geneesmiddel dat als
werkzame bestanddelen behalve een of meer kruidensubstanties, een of meer kruidenpreparaten dan wel een
combinatie van een of meer kruidensubstanties en kruidenpreparaten, tevens vitaminen of mineralen bevat waar-
van de veiligheid op grond van voldoende bewijsstukken gegarandeerd is en de werkzaamheid van de vitaminen
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of mineralen de werkzaamheid van de werkzame kruidenbestanddelen aanvult met betrekking tot de gespeci-
ficeerde indicaties.

6. Indien een product, voor zover het zijn kenmerken betreft, zowel voldoet aan de definitie van geneesmiddel als
aan de definitie van een product in een andere wettelijke regeling, is deze wet onverminderd van toepassing ten
aanzien van dat product.

7. Deze wet is niet van toepassing op bloed, plasma of bloedcellen van menselijke oorsprong met uitzondering van
plasma dat door middel van een industrieel procédé is bewerkt met het oog op de bereiding van geneesmiddelen.
Deze wet is voorts niet van toepassing op radionucliden die in de vorm van verzegelde bronnen worden gebruikt.

8. De toepassing van de definitie van vervalst geneesmiddel in het bij of krachtens deze wet bepaalde laat regel-
geving omtrent intellectuele eigendom onverlet.

Hoofdstuk 2. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen

Artikel 2

1. Er is een College ter beoordeling van geneesmiddelen.

2. Het College heeft zijn zetel in een door Onze Minister te bepalen gemeente.

3. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is op het College van toepassing.

Artikel 3

Het College bestaat uit ten hoogste zeventien leden, de voorzitter daaronder begrepen. De leden worden benoemd voor
een periode van ten hoogste vier jaren en zijn herbenoembaar.

Artikel 4

Het College stelt een bestuursreglement vast. Het College maakt zijn bestuursreglement openbaar.

Artikel 5

1. Het College maakt, met weglating van commercieel vertrouwelijke gegevens, de agenda’s en de notulen van zijn
vergaderingen openbaar, alsmede zijn besluiten, met inbegrip van minderheidsstandpunten en bijzonderheden
over de stemmingen en motiveringen.

2. De vergaderingen van het College zijn openbaar voor zover het daarbij niet gaat om het nemen van beslissingen
waarbij commercieel vertrouwelijke gegevens en bescheiden aan de orde zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 8

1. Het College wordt ondersteund door een secretariaat, waarvan de ambtenaren door Onze Minister worden be-
noemd, geschorst en ontslagen.

2. De ambtenaren van het secretariaat hebben geen financiële of andere belangen in de farmaceutische industrie
die hun onpartijdigheid in het gedrang kunnen brengen. Zij verstrekken jaarlijks een verklaring omtrent hun
financiële belangen.

Artikel 9

1. Het College is belast met de volgende taken:

(a) het nemen van besluiten met betrekking tot handelsvergunningen en parallelhandelsvergunningen
overeenkomstig Hoofdstuk 4;

(b) het nemen van besluiten met betrekking tot de indeling van geneesmiddelen overeenkomstig Hoofdstuk 5;
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(c) de geneesmiddelenbewaking overeenkomstig Hoofdstuk 8;

(d) het uitvoering geven aan verordeningen van de Raad van de Europese Unie, van de Raad en het Europees
Parlement gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen die betrekking hebben op
taken die bij of krachtens deze wet aan het College zijn toebedeeld, alsmede aan beschikkingen van de
Raad of de Commissie die zijn gericht tot het College;

(e) de werkzaamheden, bedoeld in artikel 13m, tweede lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen;

(f) in voorkomende gevallen deel uitmaken van de Nederlandse delegatie bij comités en organen van de Eu-
ropese Unie;

(g) het op verzoek van de ter zake bevoegde autoriteit van een andere lidstaat beoordelen van een aanvraag om
een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel;

(h) het desgevraagd verstrekken van wetenschappelijk advies over farmaceutische, preklinische en klinische
proeven met geneesmiddelen aan de fabrikant of onderzoeker die aan het College het voornemen heeft
geuit een handelsvergunning aan te vragen;

(i) het op verzoek van een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 16 van Richtlijn 93/42/EG van de Raad
van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 169) geven van advies over de kwaliteit,
de veiligheid en het nut van een geneesmiddel dat in een medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 1 van
de Wet op de medische hulpmiddelen als integrerend bestanddeel is verwerkt;

(j) het gevolg geven aan een verzoek van het Bureau om gegevens, bescheiden of andere vormen van in-
formatie, gedaan krachtens verordening 726/2004, onderscheidenlijk aan een verzoek van de bevoegde
instantie van een andere lidstaat om zodanige informatie, gedaan krachtens wetgeving van die lidstaat
waarin het bij of krachtens richtlijn 2001/83 bepaalde is omgezet.

2. Voor zover het College bij de werkzaamheden, verbonden aan de beoordeling van farmaceutisch-chemische, tox-
icologische of farmacologische aspecten van de aanvraag om een handelsvergunning, niet wordt ondersteund
door het secretariaat, wordt de desbetreffende ondersteuning geboden door het Rijksinstituut voor volksgezond-
heid en milieu.

Artikel 10

Bij ministeriële regeling worden tarieven vastgesteld ter dekking van de kosten van de vervulling van de in artikel 9,
eerste lid, onder a, b, c, d, g, h, i en j, bedoelde taken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 13

Het College verstrekt desgevraagd aan het Zorginstituut Nederland, bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzek-
eringswet, de inlichtingen die het instituut redelijkerwijs nodig heeft voor het vormen van een oordeel in de gevallen
waarin het door Onze Minister wordt gehoord over een aanvraag om een geneesmiddel aan te wijzen als behorende tot
de farmaceutische zorg waarop aanspraak bestaat krachtens de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 16
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[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 17

Afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten van het College waarmee gevolg
wordt gegeven aan een beschikking van de Commissie als bedoeld in artikel 34, derde lid, van richtlijn 2001/83.

Hoofdstuk 3. De fabrikantenvergunning en de groothandelsvergunning

§ 1. Algemeen

Artikel 18

1. Het is verboden om zonder vergunning van Onze Minister geneesmiddelen voor onderzoek te bereiden of in
te voeren. Het is voorts verboden om zonder vergunning van Onze Minister andere geneesmiddelen dan die
bedoeld in de eerste volzin, te bereiden, in te voeren, af te leveren of uit te voeren dan wel een groothandel te
drijven. Het is tevens verboden om een groothandel te drijven in geneesmiddelen waarvoor geen handelsver-
gunning is verleend.

2. Aan een vergunning kunnen, teneinde naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen van de
houder van de vergunning te verzekeren, voorschriften en beperkingen worden verbonden.

3. Een vergunning voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen omvat tevens een vergunning voor het aflev-
eren en uitvoeren van zelf bereide of ingevoerde geneesmiddelen. Onze Minister voert informatie in met be-
trekking tot fabrikantenvergunningen en groothandelsvergunningen in de EudraGMP-databank. Onze Minister
zendt voorts, desgevraagd, aan de Commissie of aan een andere lidstaat de relevante gegevens omtrent een door
hem verleende vergunning voor het drijven van een groothandel.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verlenen, wijzigen en
intrekken van vergunningen als bedoeld in het eerste lid.

5. Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing op het op kleine schaal bereiden van geneesmiddelen ten
behoeve van terhandstelling in een apotheek door of in opdracht van een apotheker of van een in artikel 61,
eerste lid, onder b, bedoelde huisarts.

6. Het eerste lid is niet van toepassing op:

(a) het invoeren, uitvoeren of anderszins binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van ge-
neesmiddelen die kennelijk zijn bestemd voor eigen gebruik door de persoon die de desbetreffende ge-
neesmiddelen vervoert;

(b) het invoeren van geneesmiddelen door een fabrikant, groothandelaar of apotheker indien daarvoor op zijn
aanvraag door het Staatstoezicht op de volksgezondheid ontheffing is verleend teneinde te kunnen voldoen
aan een verzoek van een arts voor een bijzonder in de ontheffing aangegeven doel.

7. Het verbod in het eerste lid, eerste volzin, is niet van toepassing op bereidingshandelingen met betrekking tot
een geneesmiddel voor onderzoek die voorafgaan aan het gebruik door patiënten in het kader van een medisch-
wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen waarbij een apotheker
is betrokken die met het oog op het gebruik door of de toediening aan proefpersonen de desbetreffende ge-
neesmiddelen voor onderzoek gereed maakt voor zodanig gebruik of toediening.

Artikel 19

1. Voor de behandeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, eerste of tweede
volzin, of een wijziging daarvan is de aanvrager een vergoeding verschuldigd aan Onze Minister.

2. De houder van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, is jaarlijks een vergoeding verschuldigd aan Onze
Minister.

3. De hoogte van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt bij ministeriële regeling vastgesteld en
kan per categorie van vergunningen, wijzigingen van vergunningen daaronder begrepen, of van geneesmiddelen
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verschillend worden vastgesteld. Indien een vergunning geldt voor een periode die korter is dan 1 jaar, wordt de
vergoeding, bedoeld in het tweede lid, naar evenredigheid op een lager bedrag vastgesteld.

Artikel 20

Behoudens ingeval toepassing is gegeven aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt Onze Minister de
aanvrager binnen 90 dagen na de ontvangst van de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid,
eerste of tweede volzin, in kennis van zijn besluit.

Artikel 21

1. Een vergunning voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen wordt verleend indien de aanvrager de des-
betreffende gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 25, heeft overgelegd en heeft aangetoond dat zal worden
voldaan aan de artikelen 27, 28 en 29.

2. Een vergunning voor het drijven van een groothandel wordt verleend indien de aanvrager de gegevens en
bescheiden, bedoeld in artikel 25, heeft overgelegd en heeft aangetoond dat zal worden voldaan aan de artikelen
36 en 37.

Artikel 22

Een vergunning vervalt indien:

1. de rechtspersoon aan wie de vergunning is verleend, wordt ontbonden, fuseert en niet de verkrijgende rechtsper-
soon is, of wordt gesplitst;

2. degene aan wie de vergunning is verleend, Onze Minister schriftelijk heeft bericht dat hij is opgehouden de
werkzaamheden te verrichten waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 23

1. Een vergunning kan worden ingetrokken indien:

(a) de houder van de vergunning een bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde verplichting of een aan de ver-
gunning verbonden voorschrift of beperking niet naleeft;

(b) degene aan wie de vergunning is verleend, naar het oordeel van Onze Minister is opgehouden de werkza-
amheden te verrichten waarvoor de vergunning was verleend.

2. Een vergunning wordt niet ingetrokken indien aan de overtreder ter zake van dezelfde gedraging reeds een
bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 24

1. Indien een vergunning wordt ingetrokken naar aanleiding van een melding door het bevoegde gezag van een
andere lidstaat dat de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, eerste of tweede volzin,
een bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde verplichting of een aan de vergunning verbonden voorschrift of
beperking niet naleeft, deelt Onze Minister zodanig besluit mee aan het bevoegde gezag van de andere lidstaat,
aan de Europese Commissie en aan het Bureau.

2. Indien Onze Minister na zodanige melding besluit geen maatregelen te treffen ten aanzien van de houder van de
vergunning, worden aan het bevoegde gezag van de andere lidstaat, de Europese Commissie en het Bureau de
redenen van dat besluit meegedeeld.

Artikel 25

Bij de indiening van een aanvraag om een vergunning voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen dan wel voor
het drijven van een groothandel worden de volgende bescheiden verstrekt:

1. het desbetreffende daartoe door Onze Minister beschikbaar te stellen formulier, dat door de aanvrager is inge-
vuld;

2. de documenten die op het formulier zijn vermeld;
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3. een machtiging aan Onze Minister om een vergoeding als bedoeld in artikel 19, tweede lid, te innen in de
gevallen waarin zodanige vergoeding verschuldigd is.

§ 2. Verplichtingen van de fabrikant

Artikel 26

1. De fabrikant brengt zonder vergunning van Onze Minister geen wijzigingen aan in feiten of omstandigheden die
zijn beschreven in de door hem verstrekte bescheiden, bedoeld in artikel 25, onder a of b.

2. Onze Minister stelt de fabrikant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de aan-
vraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid, in kennis van zijn besluit. Indien de wijziging betrekking
heeft op bedrijfsruimten, technische uitrusting of controlemogelijkheden, kan die periode worden verlengd tot
90 dagen.

3. Onze Minister kan op verzoek van de fabrikant een niet in de in artikel 25 bedoelde bescheiden aangeduid
laboratorium aanwijzen waarin controles als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder b, c of e, mogen worden
uitgevoerd, indien:

(a) het laboratorium beschikt over de daarvoor geschikte lokalen en uitrusting;

(b) de controles worden uitgevoerd door of in opdracht van een persoon die voldoet aan de in artikel 29
bedoelde vakbekwaamheidseisen.

Artikel 27

1. De fabrikant draagt ervoor zorg dat het bereiden van geneesmiddelen geschiedt overeenkomstig de bij minister-
iële regeling aan te wijzen voorschriften inzake goede vervaardigingspraktijken van geneesmiddelen.

2. De fabrikant draagt ervoor zorg dat uitsluitend werkzame stoffen worden gebruikt die vervaardigd en verhandeld
zijn overeenkomstig de bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften inzake goede vervaardigingsprak-
tijken van werkzame stoffen, onderscheidenlijk voorschriften inzake goede distributiepraktijken van werkzame
stoffen. Bij ministeriële regeling worden hiertoe nadere regels gesteld.

3. De fabrikant gebruikt uitsluitend hulpstoffen die geschikt zijn voor gebruik in geneesmiddelen. Bij ministeriële
regeling worden hiertoe nadere regels gesteld.

Artikel 27a

1. De fabrikant verifieert de authenticiteit en kwaliteit van de werkzame stoffen en hulpstoffen die hij gebruikt.

2. De fabrikant meldt onmiddellijk alle informatie of vermoedens over vervalsingen van geneesmiddelen aan het
Staatstoezicht op de volksgezondheid en de betreffende houder van de handelsvergunning.

Artikel 28

1. De fabrikant belast een of meer personen met de taak:

(a) ervoor zorg te dragen dat de bereiding van geneesmiddelen geschiedt overeenkomstig de desbetreffende
krachtens artikel 27 gestelde voorschriften;

(b) ervoor zorg te dragen dat de bereiding van elke charge van geneesmiddelen, niet zijnde geneesmidde-
len voor onderzoek, alsmede de kwaliteitscontrole daarop in overeenstemming zijn met de eisen die
daaromtrent in het dossier op grond waarvan de handelsvergunning wordt verleend, zijn beschreven;

(c) in geval van invoer van geneesmiddelen, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek: ervoor zorg te dragen
dat elke ingevoerde charge zodanige kwalitatieve en kwantitatieve analyses, proeven en controles onder-
gaat, de kwantitatieve analyses van alle werkzame stoffen daaronder begrepen, dat gewaarborgd wordt dat
de kwaliteit van de geneesmiddelen in overeenstemming is met de beschrijving daarvan in het dossier op
grond waarvan de handelsvergunning is verleend;

(d) indien een charge van geneesmiddelen, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, gereed is voor het in
de handel brengen, aan de hand van het verslag, bedoeld in het tweede lid, en de bescheiden, bedoeld in
artikel 30, eerste lid, onder a en b, dan wel, in geval van invoer, aan de hand van de bescheiden, bedoeld in
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artikel 30, tweede lid, onder a, een document te ondertekenen waarin is vastgelegd dat de charge voldoet
aan de onder b onderscheidenlijk de onder c bedoelde eisen;

(e) ervoor zorg te dragen dat de bereiding van elke charge van geneesmiddelen voor onderzoek alsmede de
kwaliteitscontrole daarop in overeenstemming is met de eisen die daaromtrent zijn beschreven in de prod-
uctspecificatie en in het onderzoeksdossier;

(f) indien een charge van geneesmiddelen voor onderzoek is bereid dan wel ingevoerd, aan de hand van
het verslag, bedoeld in het tweede lid, een document te ondertekenen waarin is vastgelegd dat de charge
voldoet aan de onder e bedoelde eisen;

(g) ervoor zorg te dragen dat veiligheidskenmerken als bedoeld in artikel 69, eerste lid, worden aangebracht
op de verpakking van geneesmiddelen die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.

2. De fabrikant draagt ervoor zorg dat de personen, bedoeld in het eerste lid, de taken waarmee zij zijn belast naar
behoren uitoefenen en verslag maken van hun bevindingen bij de uitvoering daarvan.

3. Indien de fabrikant een natuurlijke persoon is die voldoet aan de krachtens artikel 29 vastgestelde eisen van
vakbekwaamheid met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde taken en zelf zodanige taken verricht,
is de verplichting om anderen daarmee te belasten niet van toepassing.

4. De verplichting tot het verrichten van de in het eerste lid, onder c, bedoelde analyses, proeven en controles
geldt niet indien in het derde land waarin de bereiding van het geneesmiddel heeft plaatsgevonden, zodanige
proeven, analyses en controles zijn uitgevoerd en er tussen de Europese Gemeenschap en het derde land een
overeenkomst is gesloten, inhoudende dat elk der partijen de voor de andere partij geldende voorschriften inzake
goede vervaardigingspraktijken van geneesmiddelen als gelijkwaardig erkent. Onze Minister draagt ervoor zorg
dat zodanige overeenkomsten in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

5. Het eerste lid, onder d onderscheidenlijk onder f, is niet van toepassing op de gedeeltelijke bereiding van een
geneesmiddel.

6. Charges van bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen die in Nederland zijn bereid dan wel zijn
ingevoerd, worden eerst afgeleverd nadat een bij ministeriële regeling aangewezen persoon of instantie heeft
vastgesteld dat aan de in het eerste lid, onder b en c, onderscheidenlijk onder e, bedoelde eisen is voldaan.
Bij de regeling worden regels gesteld ter zake van de gegevens die moeten worden overgelegd om een onder-
zoek als bedoeld in de eerste volzin, te kunnen uitvoeren en ter zake van de vergoeding die voor de uitvoering
van zodanig onderzoek verschuldigd is. De hoogte van de vergoeding kan voor verschillende categorieën van
geneesmiddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 29

Degenen die de taken, bedoeld in artikel 28, eerste lid, verrichten, voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen eisen
met betrekking tot hun vakbekwaamheid.

Artikel 30

1. De fabrikant draagt ervoor zorg dat met betrekking tot elke charge van geneesmiddelen, niet zijnde geneesmid-
delen voor onderzoek, die hij bereidt:

(a) een genummerd protocol wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bereiding is geschied overeenkomstig de
in het dossier op grond waarvan de handelsvergunning is verleend, beschreven wijze;

(b) genummerde protocollen worden bijgehouden waaruit blijkt dat alle analyses, proeven en controles op de
voor de bereiding gebruikte bestanddelen en op het geneesmiddel zelf zijn verricht overeenkomstig de in
het dossier op grond waarvan de handelsvergunning is verleend, beschreven analyse- en controlemethoden;

(c) een zodanige hoeveelheid monsters wordt aangehouden dat daarmee de kwaliteit van het geneesmiddel en
zijn bestanddelen voldoende kan worden gecontroleerd.

2. De fabrikant draagt ervoor zorg dat hij met betrekking tot elke charge van geneesmiddelen, niet zijnde ge-
neesmiddelen voor onderzoek, die hij invoert:
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(a) in het bezit is van een exemplaar van de protocollen waaruit blijkt dat de bereiding en de controle daarop
in het derde land is geschied overeenkomstig de eisen die daaromtrent zijn beschreven in het dossier op
grond waarvan de handelsvergunning is verleend en die zijn opgesteld en bijgehouden door degene die in
het derde land het geneesmiddel heeft bereid;

(b) over voldoende monsters beschikt om analyses, proeven en controles als bedoeld in artikel 28, eerste lid,
onder c, te kunnen verrichten.

3. De fabrikant die geneesmiddelen, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek die in een andere lidstaat zijn
bereid of daarin vanuit een derde land zijn ingevoerd, verpakt en etiketteert, is in het bezit van een exemplaar
van het document, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder d, en van het verslag van de op de ingevoerde ge-
neesmiddelen uitgevoerde analyses, proeven en controles die zijn opgesteld en ondertekend door degene die in
de andere lidstaat is belast met de desbetreffende in artikel 28, eerste lid, bedoelde taken.

4. De fabrikant draagt ervoor zorg dat hij met betrekking tot elke charge van geneesmiddelen voor onderzoek
die hij invoert, in het bezit is van een exemplaar van de protocollen waaruit blijkt dat de bereiding daarvan en
de controle daarop in het derde land is geschied overeenkomstig voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de
desbetreffende krachtens artikel 27 vastgestelde voorschriften, en overigens overeenkomstig de eisen die zijn
beschreven in de productspecificatie en het onderzoeksdossier.

5. Indien een geneesmiddel voor onderzoek dat dient ter vergelijking en waarvoor reeds een handelsvergunning is
verleend, wordt ingevoerd en de fabrikant ter zake van dat geneesmiddel niet over documenten beschikt waaruit
blijkt dat elke charge is bereid overeenkomstig voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de desbetreffende kracht-
ens artikel 27 vastgestelde voorschriften, draagt de fabrikant ervoor zorg dat de controles, proeven en analyses
worden uitgevoerd die nodig zijn om te waarborgen dat de kwaliteit van de desbetreffende geneesmiddelen voor
onderzoek in overeenstemming is met de eisen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder e.

Artikel 31

1. De fabrikant bewaart het document, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder d of f, de protocollen, bedoeld in
artikel 30, eerste lid, onder a en b, tweede lid, onder a, en vierde lid, alsmede het verslag en het document,
bedoeld in artikel 30, derde lid, tot een jaar nadat de termijn waarop de geschiktheid voor gebruik van de tot de
desbetreffende charge behorende geneesmiddelen is verstreken, doch ten minste vijf jaren, te rekenen vanaf de
datum waarop de desbetreffende bescheiden zijn opgesteld.

2. De fabrikant bewaart de monsters, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder b, op deugdeli-
jke wijze en in een zodanige verpakking dat deze niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend. De fab-
rikant bewaart voorts de op de desbetreffende monsters betrekking hebbende protocollen. De termijn gedurende
welke deze monsters en protocollen moeten worden bewaard, eindigt op de datum waarop de geschiktheid voor
het gebruik van het monster als geneesmiddel eindigt.

Artikel 32

De fabrikant draagt ervoor zorg dat de primaire verpakking dan wel de buitenverpakking van een zodanige sluiting is
voorzien dat opening van de verpakking leidt tot zichtbare beschadiging daarvan.

Artikel 33

Indien de fabrikant geneesmiddelen aflevert aan degenen die ter hand stellen, draagt hij ervoor zorg dat deze door
middel van het nummer van de charge waartoe zij behoren, kunnen worden getraceerd tot en met degenen aan wie hij
heeft afgeleverd.

Artikel 34

1. Geneesmiddelen worden door de fabrikant slechts afgeleverd aan andere fabrikanten, groothandelaren en aan
degenen die bevoegd zijn de desbetreffende geneesmiddelen ter hand te stellen.

2. In afwijking van het eerste lid, worden geneesmiddelen voor onderzoek door de fabrikant slechts afgeleverd
aan:
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(a) degene die een medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f,
van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, en die over een apotheek beschikt waarin
een apotheker werkzaam is;

(b) een apotheker die staat ingeschreven in het register van gevestigde apothekers als bedoeld in artikel 61,
vijfde lid, en die door degene die een onderzoek als bedoeld onder a, verricht, anders dan op basis van een
dienstverband is betrokken bij dat onderzoek.

§ 3. Verplichtingen van de groothandelaar

Artikel 35

1. De groothandelaar brengt zonder vergunning van Onze Minister geen wijzigingen aan in de feiten of om-
standigheden die zijn beschreven in de door hem verstrekte bescheiden, bedoeld in artikel 25, onder a en b.

2. In afwijking van artikel 20, stelt Onze Minister de groothandelaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na ontvangst van de aanvraag om een vergunning voor een wijziging die geen betrekking heeft op opslag-
of distributieruimten, in kennis van zijn besluit.

Artikel 36

1. De groothandelaar draagt ervoor zorg dat de inkoop, opslag en de verhandeling van geneesmiddelen geschiedt
overeenkomstig de bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften inzake goede distributiepraktijken van
geneesmiddelen en handelt overeenkomstig de artikelen 80 en 82 van richtlijn 2001/83. Ter uitvoering van deze
taak beschikt hij over een persoon die een daarvoor geaccrediteerde opleiding met goed gevolg heeft afgerond.

2. De groothandelaar draagt er voorts voor zorg dat hij over een zodanig assortiment en een zodanige voorraad van
geneesmiddelen beschikt dat hij snel kan voldoen aan de vraag naar geneesmiddelen van degenen die bevoegd
zijn geneesmiddelen ter hand te stellen.

3. Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing indien de groothandelaar een natuurlijke persoon is die zelf
gekwalificeerd is om de taak, bedoeld in het eerste lid, uit te voeren en dat ook doet.

4. Indien de groothandelaar niet tevens de houder van de handelsvergunning is, stelt hij de houder van de han-
delsvergunning en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming in kennis van zijn voorgenomen
groothandelsactiviteiten. Indien de handelsvergunning is verleend krachtens verordening 726/2004, stelt hij
tevens het Bureau daarvan op de hoogte.

Artikel 37

1. De groothandelaar gaat na of sprake is van een vervalst geneesmiddel door de veiligheidskenmerken, bedoeld
in artikel 69, eerste lid, te controleren overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels.

2. Indien de groothandelaar een vervalst geneesmiddel identificeert, althans een vermoeden heeft dat er sprake
is van een vervalst geneesmiddel, stelt hij het Staatstoezicht op de volksgezondheid en de houder van de han-
delsvergunning onmiddellijk daarvan in kennis.

3. Geneesmiddelen worden door de groothandelaar slechts afgeleverd aan andere groothandelaars en aan degenen
die bevoegd zijn de desbetreffende geneesmiddelen ter hand te stellen.

Hoofdstuk 3a. Fabrikanten en groothandelaars van werkzame stoffen

Artikel 38

1. Het is verboden om zonder registratie werkzame stoffen te bereiden, in te voeren, af te leveren, uit te voeren,
dan wel te verhandelen.

2. Registratie als bedoeld in het eerste lid vindt plaats door middel van inschrijving in een door Onze Minister
bijgehouden register door middel van een door Onze Minister beschikbaar te stellen registratieformulier. Over
de registratie en het toegankelijk maken van registratiegegevens ter uitvoering van richtlijn 2001/83 worden bij
ministeriële regeling nadere regels gesteld.

Artikel 38a
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1. Onze Minister bevestigt de datum van ontvangst van het registratieformulier, bedoeld in artikel 38, tweede lid.

2. De fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen vangt niet eerder aan met een activiteit als bedoeld in
artikel 38, eerste lid, dan 60 dagen na de datum van ontvangst, bedoeld in het eerste lid.

3. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 11 van deze wet, kan het Staatstoezicht op de volksgezondheid op basis
van een risicobeoordeling een inspectie naar aanleiding van het registratieformulier, bedoeld in het eerste lid,
uitvoeren. Indien tot laatstgenoemde inspectie wordt besloten, stelt Onze Minister de fabrikant of groothandelaar
van werkzame stoffen daarvan in kennis binnen 60 dagen na de datum van ontvangst, bedoeld in het eerste lid.
In afwijking van het tweede lid vangt de fabrikant of groothandelaar niet aan met de desbetreffende activiteit
dan nadat Onze Minister daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 38b

1. De fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen draagt ervoor zorg dat het bereiden, invoeren, afleveren,
uitvoeren, dan wel verhandelen geschiedt overeenkomstig de bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften
inzake goede vervaardigingspraktijken van werkzame stoffen, onderscheidenlijk de voorschriften inzake goede
distributiepraktijken van werkzame stoffen.

2. De fabrikant van werkzame stoffen neemt bij de invoer van werkzame stoffen artikel 46ter, tweede en derde lid,
van richtlijn 2001/83 in acht.

3. Van het bepaalde in het tweede lid kan Onze Minister ontheffing verlenen volgens bij ministeriële regeling te
stellen regels.

Artikel 38c

1. De fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen verstrekt jaarlijks aan Onze Minister een overzicht van
wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de gegevens die hij bij registratie heeft verstrekt.

2. In afwijking van het tweede lid meldt de fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen wijzigingen die
gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit of veiligheid van de betreffende werkzame stoffen onmiddellijk aan
Onze Minister.

Artikel 38d

Indien de fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens dit hoofd-
stuk, kan Onze Minister de registratie, bedoeld in artikel 38, doorhalen.

Hoofdstuk 3b. Bemiddelaars

Artikel 39

1. Het is verboden om zonder registratie te bemiddelen in geneesmiddelen.

2. Registratie als bedoeld in het eerste lid vindt plaats door inschrijving in een door Onze Minister bijgehouden
register door middel van een door Onze Minister beschikbaar te stellen registratieformulier. Over de registratie
en het toegankelijk maken van registratiegegevens ter uitvoering van richtlijn 2001/83 worden bij ministeriële
regeling nadere regels gesteld.

Artikel 39a

1. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 11, neemt de bemiddelaar bij zijn werkzaamheden artikel 85ter, eerste
lid, van richtlijn 2001/83 in acht en leeft de bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften inzake goede
distributiepraktijken van geneesmiddelen na.

2. Indien de bemiddelaar niet voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, kan Onze Minister de registratie, bedoeld
in artikel 39, tweede lid, doorhalen.

Hoofdstuk 4. De handelsvergunning voor geneesmiddelen

§ 1. De handelsvergunning

Artikel 40
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1. Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese
Gemeenschap, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening
1394/2007, of van het College, verleend krachtens dit hoofdstuk.

2. Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen,
af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied te
brengen.

3. Een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid is niet van toepassing:

(a) op geneesmiddelen die door of in opdracht van een apotheker of een huisarts als bedoeld in artikel 61,
eerste lid, onder b, in diens apotheek op kleine schaal zijn bereid en ter hand worden gesteld;

(b) op geneesmiddelen voor onderzoek;

(c) op geneesmiddelen die, na vooraf verkregen toestemming door het Staatstoezicht op de volksgezondheid,
en overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels worden afgeleverd naar aanleiding van
een bestelling op initiatief van een arts, die bestemd zijn voor gebruik door individuele patiënten van die
arts onder zijn toezicht en die hetzij zijn bereid volgens zijn specificaties, hetzij in een andere lidstaat of
een derde land in de handel zijn en op zijn verzoek zijn ingevoerd of anderszins binnen het grondgebied
van Nederland zijn gebracht;

(d) op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van het Staatstoezicht op de volks-
gezondheid worden bereid volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor een
bepaalde patiënt op niet routinematige basis volgens specifieke kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lid-
staat in een ziekenhuis wordt gebruikt onder de exclusieve professionele verantwoordelijkheid van een
arts;

(e) indien voor het geneesmiddel door het College een parallelhandelsvergunning als bedoeld in artikel 48 is
verleend;

(f) indien het een geneesmiddel betreft waarvoor hetzij een aanvraag om een handelsvergunning bij het Bureau
is ingediend, hetzij waarmee nog klinische proeven gaande zijn en dat overeenkomstig bij ministeriële
regeling te stellen voorwaarden beschikbaar is gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen als bedoeld in
artikel 83 van verordening 726/2004;

(g) indien door Onze Minister ontheffing is verleend aan een in de ontheffing aangeduide natuurlijke persoon
of rechtspersoon voor het in het handelsverkeer brengen van een geneesmiddel teneinde de verspreiding
van een door Onze Minister in de ontheffing aangewezen ziekteverwekker, gifstof, chemische agens of
nucleaire straling die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, tegen te gaan gedurende een in de
ontheffing omschreven periode;

(h) indien het een geneesmiddel betreft dat wordt ingevoerd of uitgevoerd door een fabrikant of uit een andere
lidstaat is betrokken door een groothandelaar.

4. Het is voorts verboden om generatoren van radionucliden, kits, uitgangsstoffen voor radiofarmaceutica en in-
dustrieel bereide radiofarmaceutica in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning.

5. Indien een geneesmiddel onder dezelfde benaming in meer dan één farmaceutische vorm of in verschillende
kwantitatieve samenstellingen in de handel zal worden gebracht, is voor elke vorm en samenstelling een afzon-
derlijke vergunning vereist. Zodanige afzonderlijk verleende vergunningen maken voor de toepassing van deze
wet, met uitzondering van artikel 54, deel uit van de voor het geneesmiddel verleende handelsvergunning.

6. Indien een geneesmiddel in de handel zal worden gebracht in een farmaceutische vorm die moet worden
samengevoegd met een vloeistof en op de verpakking of in de bijsluiter voor aanwending of gebruik verschil-
lende concentraties worden opgegeven die kwalitatief verschillende werkingen hebben, is voor elke concentratie
een afzonderlijke vergunning vereist.

7. Het is verboden met betrekking tot geneesmiddelen waarvoor door de Gemeenschap een handelsvergunning is
verleend, te handelen in strijd met artikel 16, eerste of tweede lid, 23 of 24, eerste, tweede, derde of vijfde lid,
eerste en tweede alinea, van verordening 726/2004.
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8. Het Staatstoezicht ziet erop toe dat bij de bereiding van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie als be-
doeld in het derde lid, onder d, de eisen ter zake van de traceerbaarheid, de geneesmiddelenbewaking en de
kwaliteit van het middel gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de bereiding van geneesmiddelen voor
geavanceerde therapieën waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is vereist op grond van veror-
dening 726/2004.

Artikel 41

1. Onverminderd het tweede lid, kan, met uitzondering van de Staat der Nederlanden, niemand aansprakelijk wor-
den gesteld voor de schade aan de gezondheid van een persoon indien Onze Minister het gebruik van een
geneesmiddel voor een indicatie die niet is opgenomen in het dossier op grond waarvan de handelsvergunning
is verleend, dan wel van een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, heeft aanbevolen of daarom
dringend heeft verzocht, teneinde een vermeende of geconstateerde verspreiding van een ziekteverwekker, gif-
stof, chemisch agens of nucleaire straling die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, tegen te gaan.

2. De Staat de Nederlanden is niet aansprakelijk voor de schade van het gebruik van een geneesmiddel op de voet
van het bepaalde in het eerste lid, voor zover er voor het desbetreffende geneesmiddel aansprakelijkheid geldt
in de zin van de artikelen 185 tot en met 193 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 42

1. De handelsvergunning wordt door het College slechts verleend op aanvraag van een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die in Nederland of in een andere lidstaat is gevestigd.

2. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke gegevens en bescheiden bij de aanvraag worden overgelegd
en welke van die gegevens en bescheiden worden opgesteld en ondertekend door bij de regeling te bepalen
deskundigen. In de regeling kan ter zake van de over te leggen gegevens en bescheiden onderscheid worden
gemaakt tussen categorieën van geneesmiddelen. Farmaceutische, preklinische en klinische informatie maakt
deel uit van de over te leggen gegevens en bescheiden.

3. De aanvrager is niet gehouden preklinische en klinische gegevens over te leggen indien de aanvraag betrekking
heeft op homeopathische geneesmiddelen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

(a) het middel is voor oraal of uitwendig gebruik bestemd,

(b) noch in of op de verpakking ervan noch in de bijsluiter wordt melding gemaakt van enige therapeutische
indicatie, en

(c) de verdunningsgraad is zodanig dat het middel gegarandeerd onschadelijk is en in elk geval niet meer bevat
dan één deel per 10 000 van de oertinctuur dan wel één honderdste van de kleinste in de allopathische
geneeskunde gebruikte dosis werkzame stoffen die in een UR-geneesmiddel aanwezig is.

4. Onverminderd het tweede lid, kunnen bij ministeriële regeling ten aanzien van andere homeopathische ge-
neesmiddelen dan die bedoeld in het derde lid, bijzondere voorschriften worden gegeven met betrekking tot het
overleggen van preklinische en klinische gegevens en bescheiden.

5. Onverminderd het recht met betrekking tot de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, is de
aanvrager niet gehouden de resultaten van preklinische en klinische proeven over te leggen indien:

(a) hij aantoont dat het geneesmiddel waarop de aanvraag betrekking heeft generiek is ten opzichte van een
referentiegeneesmiddel waarvoor ten minste acht jaren voor de datum van de aanvraag een handelsvergun-
ning is verleend in de Gemeenschap,

(b) hij met behulp van passende wetenschappelijke literatuur aantoont dat de werkzame stoffen van het ge-
neesmiddel waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds ten minste tien jaren in de Gemeenschap in de
medische praktijk worden gebruikt en een wetenschappelijk erkende werkzaamheid alsmede een aan-
vaardbaar veiligheidsniveau bieden overeenkomstig de voorwaarden van bijlage 1 bij richtlijn 2001/83,
of

(c) het een aanvraag betreft voor een geneesmiddel met dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
aan werkzame stoffen en met dezelfde farmaceutische vorm als het referentiegeneesmiddel en de aanvrager
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met toestemming van de houder van de handelsvergunning voor het referentiegeneesmiddel gebruik maakt
van de in het dossier op grond waarvan de handelsvergunning is verleend, opgenomen farmaceutische,
preklinische en klinische documentatie.

6. Indien de aanvraag een geneesmiddel betreft:

(a) dat niet voldoet aan de definitie van generiek geneesmiddel,

(b) waarvan de biologische equivalentie niet door middel van wetenschappelijke studies inzake biologische
beschikbaarheid kan worden aangetoond,

(c) waarvan de concentratie, de farmaceutische vorm of de wijze van toediening ten opzichte van die van het
referentiegeneesmiddel wordt gewijzigd, of

(d) waarvan werkzame stoffen of therapeutische indicaties worden gewijzigd ten opzichte van het referen-
tiegeneesmiddel,

kan de aanvrager van de handelsvergunning wat betreft preklinische en klinische gegevens en bescheiden volstaan met
het overleggen van de resultaten van preklinische of klinische proeven waarmee het verschil met die welke voor het
desbetreffende referentiegeneesmiddel zijn overgelegd, wordt overbrugd.

7. Indien in de aanvraag om een handelsvergunning het referentiegeneesmiddel een biologisch geneesmiddel is
en het geneesmiddel waarvoor de handelsvergunning wordt aangevraagd biologisch equivalent is aan het refer-
entiegeneesmiddel, maar niet op dezelfde manier is bereid als het referentiegeneesmiddel dan wel daarin niet
dezelfde grondstoffen worden gebruikt, is de aanvrager gehouden de resultaten van preklinische en klinische
proeven met betrekking tot de desbetreffende aspecten waarin het geneesmiddel verschilt met het referentiege-
neesmiddel, over te leggen. Deze aanvullende gegevens dienen wat betreft aantal en aard te voldoen aan de
desbetreffende criteria, bedoeld in bijlage 1 bij richtlijn 2001/83 en aan de desbetreffende krachtens die richtlijn
door de Commissie vastgestelde richtsnoeren.

8. Onverminderd het recht met betrekking tot de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, is de
aanvrager niet gehouden klinische en preklinische gegevens over te leggen indien de aanvraag betrekking heeft
op een kruidengeneesmiddel dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

(a) het middel heeft indicaties die uitsluitend passen bij een kruidengeneesmiddel dat uit hoofde van zijn
samenstelling en doelstelling bedoeld en ontworpen is als geneesmiddel dat is bedoeld en ontworpen voor
gebruik zonder tussenkomst van een arts,

(b) het middel is uitsluitend bestemd om in een gespecificeerde concentratie en dosering te worden toegediend,

(c) het is een middel voor oraal of uitwendig gebruik dan wel voor inhalatie,

(d) het middel dan wel een daaraan gelijkwaardig of daarmee vergelijkbaar middel is gedurende ten minste
dertig jaren voor de datum van de aanvraag om een handelsvergunning in de medische praktijk gebruikt,
waarvan ten minste vijftien jaren in de Gemeenschap,

(e) er zijn voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat het middel een traditioneel gebruik kent en on-
schadelijk is, en

(f) door het langdurige gebruik en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan is het aannemelijk dat het middel
een farmacologisch effect heeft of anderszins werkzaam is.

9. Indien een geneesmiddel werkzame stoffen bevat die zijn opgenomen in geneesmiddelen waarvoor reeds een
handelsvergunning is verleend, maar die niet eerder met therapeutisch oogmerk in één geneesmiddel zijn
samengevoegd, worden bij de aanvraag om een handelsvergunning de resultaten van de nieuwe preklinische
of klinische proeven met betrekking tot de samenvoeging overgelegd. Het overleggen van de documentatie
betreffende de werkzame stoffen afzonderlijk kan achterwege blijven.

Artikel 43

1. Het College zendt, na ontvangst van een verzoek van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat bij wie
een aanvraag om een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel is ingediend, binnen een maand een
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bericht van bevestiging indien voor het in het verzoek vermelde referentiegeneesmiddel in Nederland een han-
delsvergunning is verleend, vergezeld van de samenstelling van het referentiegeneesmiddel en andere gegevens
die door het College van belang worden geacht.

2. Een geneesmiddel waarvoor met toepassing van artikel 42, vijfde lid, onder a, zesde en zevende lid, een han-
delsvergunning is verleend, wordt niet in het handelsverkeer gebracht voor het verstrijken van een periode van
tien jaren volgend op de datum waarop de handelsvergunning voor het referentiegeneesmiddel is verleend. Deze
periode van bescherming voor het referentiegeneesmiddel wordt verlengd tot ten hoogste elf jaren indien de han-
delsvergunning voor het referentiegeneesmiddel:

(a) binnen een periode van acht jaren nadat zij is verleend, bij beslissing van het College, de bevoegde autoriteit
van een andere lidstaat dan wel de Europese Commissie, wordt uitgebreid met een nieuwe indicatie die
kan worden beschouwd als een belangrijk klinisch voordeel ten opzichte van bestaande indicaties, dan wel

(b) bij beslissing van het College, de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat dan wel de Europese Com-
missie wordt uitgebreid met een nieuwe indicatie voor een bekende stof en met betrekking tot de nieuwe
indicatie de noodzakelijke preklinische en klinische proeven zijn uitgevoerd.

Artikel 44

1. Het College bevestigt de ontvangst van een aanvraag om een handelsvergunning of van een aanvulling daarop
als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk binnen een week.

2. Het College neemt binnen 210 dagen na ontvangst van een aanvraag een besluit of een handelsvergunning
wordt verleend. Deze termijn wordt opgeschort gedurende een door het College gestelde termijn waarbinnen de
aanvrager de gelegenheid heeft door het College verlangde aanvullende gegevens over te leggen.

3. Bij ministeriële regeling worden, met het oog op de volgtijdelijke of de gelijktijdige verlening van een han-
delsvergunning voor hetzelfde geneesmiddel in meer dan één lidstaat, regels gesteld met betrekking tot de door
de aanvrager en het College te volgen procedure. De termijn van 210 dagen, bedoeld in het tweede lid, is niet
van toepassing.

4. Indien bij het College een aanvraag om een handelsvergunning is ingediend en het College constateert dat in een
andere lidstaat reeds een aanvraag om een handelsvergunning voor hetzelfde geneesmiddel in behandeling is,
staakt hij de behandeling en deelt de aanvrager mede dat de procedure, bedoeld in het derde lid, van toepassing
is.

5. Indien de aanvraag een geneesmiddel betreft waarvoor in een andere lidstaat reeds een handelsvergunning is
verleend en de aanvraag niet overeenkomstig de procedure, bedoeld in het derde lid, is ingediend, wijst het
College de aanvraag af.

6. Behoudens gevallen waarin artikel 79 van toepassing is, maakt het College in gevallen als bedoeld in artikelen
30, eerste lid, en 31, eerste lid, van richtlijn 2001/83 een arbitrageprocedure aanhangig bij het Geneesmiddelen-
comité. Het College neemt daarbij artikelen 31 tot en met 34 van deze richtlijn in acht.

7. De aanvrager of houder van een handelsvergunning kan eveneens de arbitrageprocedure, bedoeld in zesde lid,
aanhangig maken indien hij van oordeel is dat ten aanzien van het geneesmiddel waarvoor die handelsvergunning
is verleend een situatie als bedoeld in dat lid van toepassing is.

Artikel 45

1. Het College verleent een handelsvergunning voor een geneesmiddel, niet zijnde een kruidengeneesmiddel als
bedoeld in artikel 42, achtste lid, indien na onderzoek van de overgelegde gegevens en bescheiden blijkt dat:

(a) de afweging van voordelen en risico’s gunstig uitvalt,

(b) het geneesmiddel de gestelde therapeutische werking bezit,

(c) het geneesmiddel de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling bezit, en

(d) de tot staving van de aanvraag verstrekte gegevens of bescheiden in overeenstemming zijn met het bij of
krachtens deze wet ter zake bepaalde.
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2. Het College verleent een handelsvergunning voor een kruidengeneesmiddel als bedoeld in artikel 42, achtste lid,
– hierna te noemen handelsvergunning voor een traditioneel kruidengeneesmiddel – indien na onderzoek blijkt
dat:

(a) aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 42, achtste lid, is voldaan,

(b) het middel in normale gebruiksomstandigheden onschadelijk is,

(c) het middel farmacologische effecten of een werkzaamheid heeft,

(d) de farmaceutische kwaliteit afdoende is aangetoond en

(e) het middel geen homeopathisch geneesmiddel als bedoeld in artikel 42, derde lid, betreft.

3. De aanvrager of houder van een handelsvergunning is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingediende
gegevens en bescheiden.

4. Het College betrekt in zijn beoordeling van een aanvraag om een handelsvergunning voor een traditioneel
kruidengeneesmiddel door het Comité voor kruidengeneesmiddelen opgestelde communautaire kruidenmono-
grafieën en, zonodig, handelsvergunningen of soortgelijke vergunningen die in een andere lidstaat zijn verleend.

5. Het College stelt de Commissie alsmede de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat die daarom verzoekt,
in kennis van een door hem genomen beslissing tot weigering van een handelsvergunning voor een traditioneel
kruidengeneesmiddel.

Artikel 45a

1. Het College kan bij ministeriële regeling vastgestelde voorschriften aan de handelsvergunning verbinden. Het
College stelt het Bureau hier steeds van in kennis.

2. Ter uitvoering van de richtlijn worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld omtrent de voorwaarden
waaraan dient te worden voldaan ter verkrijging van de handelsvergunning en de voorschriften die het College
aan de handelsvergunning kan verbinden.

Artikel 45b

1. In uitzonderlijke omstandigheden kan het College een voorwaardelijke handelsvergunning verlenen, Bij min-
isteriële regeling wordt bepaald onder welke omstandigheden de vergunning kan worden verleend en welke
voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden. Het College stelt het Bureau hier steeds van in
kennis.

2. De verlenging van een handelsvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt gekoppeld aan een jaarlijkse her-
beoordeling.

Artikel 46

1. Het College stelt een beoordelingsrapport op ten aanzien van het betreffende geneesmiddel en neemt een besluit
over de aanvraag van de handelsvergunning, met inachtneming van de bij ministeriële regeling te stellen regels.

2. Indien de handelsvergunning wordt verleend, bevat deze tevens de goedkeuring van de samenvatting van pro-
ductkenmerken.

3. Ten aanzien van het toegankelijk maken van besluiten en stukken van het College ten behoeve van het Staat-
stoezicht op de volksgezondheid, het Bureau of het publiek worden bij ministeriële regeling regels gesteld.

Artikel 47

1. Een handelsvergunning is vijf jaren geldig, onverminderd het derde en het vierde lid.

2. De houder van de handelsvergunning legt ten minste negen maanden voordat de handelsvergunning haar
geldigheid verliest, aan het College een geconsolideerde versie van het dossier voor dat betrekking heeft op
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel, waarin tevens zijn opgenomen:

(a) wijzigingen die zijn aangebracht sinds de verlening van de handelsvergunning, en
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(b) beoordeling van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen en periodieke veiligheidsverslagen die
overeenkomstig hoofdstuk 8 van deze wet zijn ingediend.

3. Na afweging van de voordelen en risico’s, verlengt het College de handelsvergunning voor onbepaalde tijd, dan
wel eenmalig voor de duur van vijf jaar, indien de geneesmiddelenbewaking daartoe aanleiding geeft of een
onvoldoende aantal patiënten aan het betrokken geneesmiddel is blootgesteld.

4. Indien een geneesmiddel gedurende drie opeenvolgende jaren niet daadwerkelijk in de handel is gebracht of is
geweest, vervalt de desbetreffende handelsvergunning. In uitzonderlijke omstandigheden kan het College, om
redenen van volksgezondheid, de handelsvergunning in stand laten.

Artikel 48

1. Het College verleent, op aanvraag, binnen vijfenveertig dagen een parallelhandelsvergunning indien het ge-
neesmiddel waarop de aanvraag betrekking heeft, is betrokken uit een andere lidstaat en gelijk of nagenoeg
gelijk is aan een referentiegeneesmiddel waarvoor het College een handelsvergunning heeft verleend.

2. Een parallelhandelsvergunning geldt voor dezelfde indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen, dosering, wijze
van gebruik en van toediening als die van het referentiegeneesmiddel. Het overeenkomstig artikel 46, eerste
lid, genomen besluit tot goedkeuring van de samenvatting van de kenmerken van het referentiegeneesmiddel, is
tevens van toepassing op het geneesmiddel waarvoor de desbetreffende parallelhandelsvergunning is verleend.

3. Het College schorst een parallelhandelsvergunning zolang de handelsvergunning voor het referentiegeneesmid-
del is geschorst.

4. Het College trekt een parallelhandelsvergunning in zodra de handelsvergunning voor het referentiegeneesmiddel
anders dan op verzoek van de houder daarvan wordt ingetrokken dan wel van rechtswege vervalt.

5. De houder van een parallelhandelsvergunning stelt de houder van de handelsvergunning voor het referentiege-
neesmiddel onverwijld ervan in kennis dat hem door het College een parallelhandelsvergunning is verleend.

6. Na intrekking van de handelsvergunning voor het referentiegeneesmiddel op verzoek van de houder daarvan
blijft de parallelhandelsvergunning van kracht, tenzij het College besluit dat door het geneesmiddel in de handel
te laten een reëel gevaar voor de gezondheid van personen ontstaat.

7. Indien de aanvraag betrekking heeft op een in Nederland octrooirechtelijk of door middel van een aanvul-
lend beschermingscertificaat beschermd geneesmiddel dat wordt betrokken uit Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië en daarvoor ten tijde van de registratie van het octrooi of
het aanvullende beschermingscertificaat in de desbetreffende nieuwe lidstaat niet een dergelijke bescherming
kon worden verkregen, wordt bij de aanvraag om een parallelhandelsvergunning tevens overgelegd een afschrift
van de schriftelijke kennisgeving aan de houder van het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat of
de begunstigde van die bescherming met betrekking tot het referentiegeneesmiddel waaruit blijkt dat de kennis-
geving is gedaan ten minste 1 maand vóór de dag waarop de aanvraag is ingediend.

§ 2. Verplichtingen van de houder van een door het College verleende handelsvergunning

Artikel 49

1. De houder van de handelsvergunning brengt na voorafgaande toestemming van het College wijziging aan in
de methoden van bereiding van een geneesmiddel en van controle daarop indien deze wijziging strekt tot het
in overeenstemming brengen van de desbetreffende methoden met de vooruitgang van de wetenschap en de
techniek ter zake en noodzaakt tot aanpassing van de bij de aanvraag om de handelsvergunning overgelegde
bescheiden met betrekking tot de methoden.

2. De houder van de handelsvergunning draagt zorg voor de aanpassing van de productinformatie aan de actuele
wetenschappelijke kennis, met inbegrip van de conclusies van beoordelingen en aanbevelingen die openbaar
worden gemaakt via het Europese webportaal voor geneesmiddelen.

3. De houder van de handelsvergunning stelt het College onverwijld in kennis van alle nieuwe informatie die kan
leiden tot wijziging van de gegevens en bescheiden, bedoeld in 42, tweede lid, en in bijlage 1 bij richtlijn
2001/83.
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4. De houder van de handelsvergunning stelt het College onverwijld in kennis van alle door de bevoegde au-
toriteiten van andere lidstaten opgelegde verboden en beperkingen alsmede van alle andere nieuwe gegevens
die op de afweging van de voordelen en risico’s van het geneesmiddel van invloed kunnen zijn. De informatie
betreft zowel positieve als negatieve resultaten van klinische proeven of andere onderzoeken voor indicaties en
populaties, ongeacht of deze in de handelsvergunning zijn opgenomen, alsmede gegevens over gebruik van het
geneesmiddel in afwijking van de voorschriften van de handelsvergunning.

5. De houder van de handelsvergunning verstrekt te allen tijde op verzoek van het College gegevens waaruit blijkt
dat de afweging van voordelen en risico’s van het geneesmiddel gunstig blijft uitvallen. Op verzoek van het
College of het Staatstoezicht op de volksgezondheid verstrekt de houder van de handelsvergunning binnen zeven
dagen een kopie van het basisdossier geneesmiddelenbewakingssysteem.

6. De houder van de handelsvergunning deelt het College de datum mee waarop het geneesmiddel daadwerkelijk
in de handel wordt gebracht.

7. Met inachtneming van artikel 123, leden 2 tot en met 2ter, van richtlijn 2001/83 stelt de houder van de han-
delsvergunning het College en de bevoegde autoriteiten van betrokken lidstaten onverwijld, maar in elk geval
twee maanden voordat het in de handel brengen van een geneesmiddel wordt onderbroken, en onder opgaaf van
redenen, in kennis van:

(a) het opschorten van de handel in een geneesmiddel;

(b) het uit de handel nemen van een geneesmiddel;

(c) het verzoek om intrekking van een handelsvergunning; of

(d) het achterwege laten van de aanvraag tot verlenging van een handelsvergunning.

8. Onverminderd artikel 77, eerste lid, onder d, verstrekt de houder van de handelsvergunning voor een geneesmid-
del desgevraagd aan het College gegevens over het afzetvolume van het geneesmiddel en de in zijn bezit zijnde
gegevens betreffende het aantal recepten.

9. De houder van een handelsvergunning draagt ervoor zorg dat het geneesmiddel waarop de handelsvergunning
betrekking heeft, in voldoende mate voorradig is voor groothandelaren of apothekers teneinde in de behoeften
van patiënten te kunnen voorzien.

Artikel 50

1. De houder van een handelsvergunning brengt zonder voorafgaande toestemming van het College geen wijzig-
ing aan in een geneesmiddel indien die wijziging noodzaakt tot aanpassing van de bij de aanvraag overgelegde
gegevens en bescheiden. Indien het een handelsvergunning voor een traditioneel kruidengeneesmiddel betreft,
verzoekt de houder daarvan het College tevens om toestemming gegevens of bescheiden die bij de aanvraag
zijn overgelegd, te wijzigen indien door het Comité voor kruidengeneesmiddelen een nieuwe communautaire
kruidenmonografie is vastgesteld waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze noodzaakt tot aan-
passing van zodanige gegevens of bescheiden.

2. De houder van een handelsvergunning legt voorgenomen wijzigingen van de buitenverpakking, de primaire
verpakking of de tekst van de bijsluiter voor aan het College.

3. De houder van een handelsvergunning stelt het College in kennis van een wijziging van de methoden van bereid-
ing en van een wijziging van de niet-werkzame bestanddelen van een geneesmiddel, voorzover deze wijzigingen
naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen invloed hebben op de werking van het geneesmiddel. Indien
het College van oordeel is dat een wijziging als bedoeld in de eerste volzin, wel van invloed is op de werk-
ing van een geneesmiddel, deelt hij dit onverwijld mede en behandelt hij deze mededeling als een verzoek om
toestemming voor een wijziging als bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Schorsing, wijziging en intrekking van de handelsvergunning

Artikel 51

1. Het College schorst een handelsvergunning, wijzigt deze of trekt deze in indien:
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(a) het geneesmiddel schadelijk is,

(b) de therapeutische werking ontbreekt dan wel indien de afweging van voordelen en risico’s niet gunstig is,

(c) het geneesmiddel niet de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen bezit,

(d) de krachtens artikel 42 overgelegde gegevens en bescheiden onjuist zijn of niet zijn gewijzigd overeenkom-
stig artikel 49,

(e) de in artikel 28, eerste lid, bedoelde controles niet hebben plaatsgevonden,

(f) de etikettering of de bijsluiter niet voldoet aan de daaromtrent in hoofdstuk 7 gestelde eisen,

(g) niet aan voorschriften gesteld krachtens artikel 45a of 45b is voldaan,

(h) de houder van de handelsvergunning de in hoofdstuk 8 neergelegde verplichtingen niet nakomt, of

(i) indien de coördinatiegroep zulks op grond van artikel 107octies van richtlijn 2001/83 heeft besloten,

(j) indien de bereiding of kwaliteitscontrole door de fabrikant niet in overeenstemming is met de eisen zoals
beschreven in het dossier op grond waarvan de desbetreffende handelsvergunning is verleend.

2. Indien werkzame bestanddelen van een kruidengeneesmiddel als bedoeld in artikel 42, achtste lid, worden
afgevoerd van de door het Comité voor kruidengeneesmiddelen opgestelde lijst van zodanige bestanddelen,
trekt het College de desbetreffende handelsvergunning voor een traditioneel kruidengeneesmiddel in.

3. Het College trekt een handelsvergunning in op schriftelijk verzoek van de houder.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verlenen, wijzigen,
schorsen en intrekken van een handelsvergunning.

5. Het College maakt een besluit tot schorsing of intrekking van een handelsvergunning toegankelijk voor het
publiek.

6. Bij de toepassing van dit artikel neemt het College artikel 31, derde lid, van richtlijn 2001/83 in acht.

Artikel 52

1. Het College kan om volksgezondheidsredenen een handelsvergunning verlenen aan een naar zijn oordeel daar-
voor in aanmerking komende rechtspersoon die met de verlening kan instemmen, indien het desbetreffende
geneesmiddel niet in Nederland in de handel is, maar wel in een andere lidstaat.

2. Het College brengt de houder van de handelsvergunning in de andere lidstaat op de hoogte van zijn voornemen
een vergunning te verlenen op de voet van het eerste lid.

3. Het College kan de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat om toezending van een kopie van het beoordel-
ingsrapport en van de in de andere lidstaat geldende handelsvergunning verzoeken. Indien het College een
dergelijk verzoek van een andere lidstaat ontvangt, verzendt het College binnen dertig dagen na ontvangst van
het verzoek de opgevraagde stukken.

4. Het College stelt de Commissie in kennis van de verlening van een handelsvergunning overeenkomstig het eerste
lid. Deze kennisgeving gaat vergezeld van een opgave van de naam en het adres van de rechtspersoon aan wie
de vergunning is verleend. Hetzelfde geldt indien het College de desbetreffende handelsvergunning intrekt.

§ 4. Register en vergoedingen

Artikel 53

Het College houdt een openbaar register bij van geneesmiddelen waarvoor door hem een handelsvergunning of een
parallelhandelsvergunning is verleend. Dit register bevat ten minste de aanduiding van het nummer waaronder het
geneesmiddel is geregistreerd, de benaming van het geneesmiddel en de naam van de vergunninghouder. Het Col-
lege registreert schorsingen van een handelsvergunning en schrijft geneesmiddelen waarvan de handelsvergunning is
ingetrokken dan wel van rechtswege is vervallen, uit het register.

Artikel 54
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1. Voor de behandeling van een aanvraag om een handelsvergunning of een parallelhandelsvergunning is de aan-
vrager het College een vergoeding verschuldigd.

2. De houder van een handelsvergunning is voorts een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een
verzoek om toestemming voor het aanbrengen van een wijziging als bedoeld in artikel 49, eerste lid, of 50,
eerste lid.

3. Voor de instandhouding van de registratie van een handelsvergunning of een parallelhandelsvergunning in het
openbare register, bedoeld in artikel 53, is de houder van zodanige vergunning aan het College jaarlijks een
vergoeding verschuldigd.

4. Onverminderd artikel 10, wordt bij ministeriële regeling het tarief van de in het eerste, tweede en derde lid
bedoelde vergoedingen vastgesteld.

§ 5. Uitzondering voor kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen

Artikel 55

1. De artikelen 44, derde, vierde en vijfde lid, en 46, derde en vierde lid, van deze wet alsmede de artikelen 32,
33 en 34 van richtlijn 2001/83 zijn niet van toepassing op kruidengeneesmiddelen als bedoeld in artikel 42,
achtste lid, tenzij ter zake van het desbetreffende kruidengeneesmiddel een communautaire kruidenmonografie
als bedoeld in artikel 45, zesde lid, is opgesteld dan wel werkzame bestanddelen daarvan op een lijst als bedoeld
in artikel 51, tweede lid, voorkomen.

2. Artikel 45, tweede lid, onder b en c, is niet van toepassing indien werkzame bestanddelen van een kruidenge-
neesmiddel als bedoeld in artikel 42, achtste lid, op de lijst, bedoeld in artikel 51, tweede lid, zijn geplaatst.

3. De artikelen 44, derde, vierde en vijfde lid, 46, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing op andere home-
opathische geneesmiddelen dan die bedoeld in artikel 42, derde lid.

4. De artikelen 32, 33 en 34 van richtlijn 2001/83 zijn niet van toepassing op homeopathische geneesmiddelen.

5. Artikel 45, eerste lid, onder b, is niet van toepassing op homeopathische geneesmiddelen als bedoeld in artikel
42, derde lid.

Hoofdstuk 5. Indeling van geneesmiddelen

Artikel 56

Het College neemt bij de verlening van een handelsvergunning tevens een besluit over de indeling van een geneesmid-
del. Een geneesmiddel wordt in een van de volgende categorieën ingedeeld:

1. UR-geneesmiddel;

2. UA-geneesmiddel;

3. UAD-geneesmiddel;

4. AV-geneesmiddel.

Artikel 57

1. Het College besluit tot indeling van een geneesmiddel als UR-geneesmiddel indien het:

(a) ook bij normaal gebruik direct of indirect gevaar kan opleveren wanneer het zonder medische begeleiding
wordt gebruikt,

(b) veelvuldig en in zeer ruime mate niet overeenkomstig het gebruiksvoorschrift wordt gebruikt, ten gevolge
waarvan de gezondheid direct of indirect in gevaar kan komen,

(c) een substantie of bereiding daarvan bevat die vanwege haar nieuwheid nader moet worden bestudeerd op
werkzaamheid of bijwerkingen, of

(d) bestemd is voor parenterale toediening.
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2. Het College kan besluiten dat een handelsvergunning voor een UR-geneesmiddel wordt verleend onder de voor-
waarde dat het:

(a) uitsluitend ter hand mag worden gesteld of mag worden toegediend in een krachtens artikel 5 van de
Wet toelating zorginstellingen als algemeen onderscheidenlijk als psychiatrisch ziekenhuis aangewezen
instelling, of

(b) uitsluitend mag worden voorgeschreven door een arts of een tandarts die is ingeschreven in een door het
College aangewezen, krachtens artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
ingesteld register van medische onderscheidenlijk tandheelkundige specialisten.

Artikel 58

1. Het College besluit tot indeling van een geneesmiddel als UA-geneesmiddel indien dit naar zijn oordeel uit een
oogpunt van medicatiebewaking, voorlichting of begeleiding bij de terhandstelling noodzakelijk is.

2. Het College besluit tot indeling van een geneesmiddel als AV-geneesmiddel indien dit naar zijn oordeel uit een
oogpunt van veilig gebruik verantwoord is, gelet op de werkzame stof, de dosering en de verpakkingsgrootte.

3. Het College besluit tot indeling van een geneesmiddel als UAD-geneesmiddel indien het niet voor indeling als
UA-geneesmiddel of als AV-geneesmiddel in aanmerking komt.

4. Indien bij de verlening van een handelsvergunning door de Gemeenschap een geneesmiddel niet is ingedeeld
als UR-geneesmiddel, bepaalt het College de indeling op de voet van het eerste, tweede en derde lid.

5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ter zake van de criteria aan de hand waarvan het College
besluit tot indeling van een geneesmiddel als UA-geneesmiddel of als AV-geneesmiddel. Het ontwerp van de
regeling wordt ten minste 4 weken voor de vaststelling overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 59

1. Het College neemt, met inachtneming van de criteria, bedoeld in de artikelen 57 en 58, opnieuw een besluit met
betrekking tot de indeling van een geneesmiddel indien aan het College uit nieuwe gegevens die te zijner kennis
zijn gebracht, is gebleken dat de indeling moet worden gewijzigd.

2. Onze Minister kan het College verzoeken de indeling van een door Onze Minister aangewezen geneesmiddel
opnieuw te beoordelen.

3. Indien het College, op verzoek van de houder van de handelsvergunning, de indeling van een geneesmiddel heeft
gewijzigd op basis van significante preklinisch of klinische proeven, kan het College gedurende een periode van
één jaar, te rekenen vanaf de datum van het nieuwe indelingsbesluit van het College, de indeling van een ander
geneesmiddel niet wijzigen op basis van die proeven.

4. Indien het College, anders dan op verzoek van de houder van de handelsvergunning, de indeling van een ge-
neesmiddel wil wijzigen, wordt het besluit tot wijziging van de indeling niet genomen dan nadat de houder
van de handelsvergunning, binnen een door het College aangegeven termijn, het dossier op grond waarvan de
handelsvergunning is verleend, heeft aangepast aan de nieuwe indeling.

Artikel 60

Het College stelt een lijst op van UR-geneesmiddelen, van UA-geneesmiddelen, van UAD-geneesmiddelen en van
AV-geneesmiddelen. Deze lijsten worden algemeen verkrijgbaar gesteld. Het College actualiseert deze lijsten ten
minste een maal per jaar.

Hoofdstuk 6. Terhandstelling van geneesmiddelen en het voorschrijven daarvan

Artikel 61

1. Onverminderd hetgeen elders in deze wet is bepaald, is het eenieder verboden UR-geneesmiddelen of UA-
geneesmiddelen te koop aan te bieden of ter hand te stellen, met uitzondering van:

(a) apothekers die hun beroep in een apotheek uitoefenen;

(b) huisartsen die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in het tiende of elfde lid;

3.26. GENEESMIDDELENWET 201



MEDS, Release 1215

(c) daartoe bij ministeriële regeling aangewezen personen en instanties in de in de regeling bedoelde om-
standigheden.

2. Het is een ieder, behoudens apothekers die hun beroep uitoefenen in een apotheek, en bij ministeriële regeling
aangewezen personen verboden geneesmiddelen voor onderzoek ter hand te stellen.

3. De apotheker of de apotheekhoudend arts mag de artsenijbereidkunst slechts in één apotheek uitoefenen.

4. Bij afwezigheid van de apotheker voorziet hij binnen de beroepsgroep in waarneming.

5. De apothekers die in een apotheek hun beroep uitoefenen, zijn evenwel niet bevoegd tot het ter hand stellen van
UR-geneesmiddelen dan nadat degene onder hen die belast is met de leiding van de apotheek, op hun verzoek, is
ingeschreven in het door het Staatstoezicht op de volksgezondheid ingestelde register van gevestigde apothekers.
In het register wordt aangetekend op welk adres de apotheek is gevestigd.

6. Een inschrijving in het register van gevestigde apothekers wordt geweigerd indien de aanvrager niet is in-
geschreven in het krachtens artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheid-
szorg ingestelde register van apothekers dan wel zijn inschrijving in dat register is geschorst. De inschrijving
wordt eveneens geweigerd indien de betrokken apotheker reeds voor een andere apotheek in het register staat
ingeschreven.

7. De inschrijving in het register van gevestigde apothekers vervalt van rechtswege indien betrokkene niet meer
staat ingeschreven in het krachtens artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
ingestelde register van apothekers. De inschrijving wordt doorgehaald indien de betrokkene daarom verzoekt.

8. Aan beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder ll, en derde lid, worden geneesmiddelen
slechts ter hand gesteld na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek dat is ondertekend. Het
verzoek vermeldt de naam, het adres en de hoedanigheid van de verzoeker alsmede de naam en de hoeveelheid
van het geneesmiddel.

9. Het is de apotheker die in een apotheek werkt verboden een UR-geneesmiddel ter hand te stellen zonder dat een
recept is overgelegd. Hij is evenwel bevoegd in spoedgevallen een UR-geneesmiddel ter hand te stellen zonder
dat een recept wordt overgelegd, indien hij zich voldoende zekerheid heeft verschaft dat gevaar voor misbruik
niet kan ontstaan.

10. Onze Minister verleent desgevraagd aan een huisarts die de geneeskundige praktijk uitoefent in een aaneenges-
loten gebied, een vergunning tot het bereiden en het ter hand stellen van UR- of UA-geneesmiddelen aan patiën-
ten van zijn praktijk, indien de afstand tussen de meest dichtbij dat gebied gevestigde apotheker en de in dat
gebied meest dichtbij die apotheek wonende potentiële patiënt ten minste 4,5 kilometer is gemeten over de voor
het gemotoriseerde verkeer bestemde weg. Indien de in de eerste volzin bedoelde afstand minder dan 4,5 kilo-
meter is, maar meer dan 3,5 kilometer, verleent Onze Minister de vergunning indien dit in het belang is van de
geneesmiddelenvoorziening.

11. Onze Minister verleent aan de huisarts die de geneeskundige praktijk uitoefent gezamenlijk met een huisarts
aan wie een vergunning als bedoeld in het tiende lid is verleend, desgevraagd, een vergunning om UR- of UA-
geneesmiddelen ten behoeve van de patiënten die hij behandelt, te bereiden en aan hen ter hand te stellen in de
apotheek van de huisarts met wie hij de praktijk uitoefent.

12. Een vergunning als bedoeld in het tiende lid vervalt van rechtswege indien de vergunninghouder de ge-
neeskundige praktijk beëindigt dan wel niet meer staat ingeschreven in het krachtens artikel 3 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg ingestelde register van artsen.

13. Onze Minister trekt een vergunning als bedoeld in het tiende lid in indien de grond van de verlening daarvan is
vervallen.

14. Een vergunning als bedoeld in het elfde lid vervalt van rechtswege indien de huisarts met wie de houder van
die vergunning gezamenlijk de praktijk uitoefent, niet meer over een vergunning als bedoeld in het tiende lid
beschikt.

15. De kosten die samenhangen met het in behandeling nemen van de aanvraag en de afgifte van de vergunningen,
bedoeld in het tiende en elfde lid, kunnen ten laste worden gebracht van de aanvrager van het document. Bij
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de houder van een vergunning kan jaarlijks een vergoeding in rekening worden gebracht. De bedragen ter
vergoeding van de kosten en de hoogte van de jaarlijkse vergoeding worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 62

1. Onverminderd hetgeen elders in deze wet is bepaald, is het eenieder verboden UAD-geneesmiddelen te koop
aan te bieden of ter hand te stellen, met uitzondering van:

(a) apothekers die hun beroep in een apotheek uitoefenen;

(b) huisartsen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, onder b;

(c) de krachtens artikel 61, eerste lid, onder c, aangewezen personen of instanties;

(d) drogisten die in een drogisterij of in een ander verkooppunt van UAD-geneesmiddelen hun beroep uitoe-
fenen.

2. Degene die in de uitoefening van een bedrijf verkoopactiviteiten verricht en in dat kader door de in het eerste lid,
onder d, bedoelde personen UAD-geneesmiddelen ter hand laat stellen, dient verantwoorde zorg aan te bieden.
Onder het aanbieden van verantwoorde zorg wordt in ieder geval verstaan dat:

(a) de terhandstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van een drogist;

(b) degene aan wie een UAD-geneesmiddel ter hand wordt gesteld, op duidelijke wijze wordt ingelicht over
hetgeen hij redelijkerwijze moet weten over de aard en het doel van het geneesmiddel en de te verwachten
gevolgen en risico’s daarvan voor zijn gezondheid, tenzij hij te kennen heeft gegeven daar geen behoefte
aan te hebben;

(c) uitsluitend een drogist of een assistent-drogist de in onderdeel b bedoelde voorlichting mag geven, en

(d) in het verkooppunt voldoende drogisten en assistent-drogisten aanwezig zijn die klanten deze voorlichting
kunnen geven.

3. Onverminderd hetgeen elders in deze wet is bepaald, is het eenieder verboden AV-geneesmiddelen te koop aan
te bieden of ter hand te stellen, met uitzondering van de in het eerste lid, onder a, b, c en d bedoelde personen
of instanties, alsmede met uitzondering van degenen die in de uitoefening van een bedrijf verkoopactiviteiten
verrichten en daartoe zijn ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet
2007.

Artikel 63

De artikelen 61 en 62 zijn niet van toepassing op artsen en apothekers die in die hoedanigheid in dienst zijn van het
Ministerie van Defensie.

Artikel 64

Het is artsen en apothekers als bedoeld in artikel 63, verboden geneesmiddelen ter hand te stellen aan personen buiten
de krijgsmacht, tenzij dat kennelijk noodzakelijk is ter uitvoering van aan de krijgsmacht opgedragen taken.

Artikel 65

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de geneesmiddelenvoorziening binnen de
krijgsmacht. Indien dit kennelijk noodzakelijk is met het oog op de operationele inzet van de krijgsmacht of de
voorbereiding daarop, kan daarbij worden afgeweken van deze wet.

Artikel 66

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het
bereiden en het ter hand stellen van geneesmiddelen in de apotheek.

2. De apothekers en de apotheekhoudende huisartsen dragen ervoor zorg dat recepten, geneesmiddelen, stoffen
voor de bereiding van geneesmiddelen, en middelen als bedoeld in lijst I of lijst II van de Opiumwet, niet zijnde
geneesmiddelen, worden bewaard overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels.

Artikel 66a
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1. De apotheker kan indien de patiënt hem daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, ten behoeve
van de door hem te verlenen zorg laboratoriumuitslagen die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van een
geneesmiddel aan de patiënt opvragen, raadplegen en bewaren. De apotheker vraagt de laboratoriumuitslagen
op bij degene die de uitslagen onder zich heeft en diegene verstrekt deze.

2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over:

(a) de laboratoriumgegevens die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van geneesmiddelen, welke regels
voor verschillende categorieën van geneesmiddelen kunnen verschillen, en

(b) de wijze van verstrekking van de laboratoriumgegevens aan de apotheker.

Artikel 67

Het is een ieder verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit
persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet
beschikbaar heeft.

Artikel 67a

1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 61, 62 en 67, is het verboden om geneesmiddelen op afstand te koop
aanbieden of ter hand te stellen anders dan volgens de bij ministeriële regeling te stellen regels ter uitvoering
van richtlijn 2001/83.

2. Ter zake van het op afstand te koop aanbieden of ter hand stellen van geneesmiddelen kunnen ter bescherming
van de volksgezondheid bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

Artikel 67b

1. Onze Minister draagt zorg voor een nationale website over de verkoop op afstand van geneesmiddelen. Bij
ministeriële regeling worden ter uitvoering van richtlijn 2001/83 regels gesteld over de informatievoorziening
via deze website.

2. In samenwerking met de Commissie en het Bureau organiseert of bevordert Onze Minister informatiecampagnes
over de gevaren van vervalste geneesmiddelen.

Artikel 68

1. Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen is alleen geoorloofd
wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en
standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk.

2. In bij ministeriële regeling te bepalen gevallen vermeldt het recept de reden van voorschrijven.

Hoofdstuk 7. Etikettering en bijsluiter

Artikel 69

1. De fabrikant zorgt voor de etikettering van een geneesmiddel, niet zijnde een geneesmiddel voor onderzoek of
voor geavanceerde therapie, dan wel een in een apotheek bereid geneesmiddel, waaronder begrepen het aanbren-
gen van veiligheidskenmerken als bedoeld in artikel 54, onderdeel o, van richtlijn 2001/83, met inachtneming
van de bij ministeriële regeling te stellen regels.

2. De fabrikant draagt tevens zorg voor de aanwezigheid van een bijsluiter in de verpakking van een geneesmiddel,
niet zijnde een geneesmiddel voor onderzoek of voor geavanceerde therapie, dan wel een in een apotheek bereid
geneesmiddel, met inachtneming van de bij ministeriële regeling te stellen regels.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter zake van de etikettering van ge-
neesmiddelen voor onderzoek, respectievelijk geneesmiddelen die in een apotheek bereid zijn.

4. Het College kan ontheffing verlenen van het bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde volgens bij ministeriële
regeling te stellen regels.
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Artikel 70

Het Staatstoezicht op de volksgezondheid stelt de Commissie in kennis van niet-receptplichtige geneesmiddelen met
een risico op vervalsing en kan de Commissie inlichten over geneesmiddelen waarover op basis van de criteria, bedoeld
in artikel 54bis, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2001/83, geoordeeld kan worden dat er geen risico op vervalsing
bestaat.

Artikel 71

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op geneesmiddelen die:

1. zijn herverpakt door een arts die in die hoedanigheid in dienst is van het Ministerie van Defensie, of

2. ter hand worden gesteld door daartoe opgeleide militairen van de krijgsmacht, voor zover de terhandstelling
door die militairen plaatsvindt onder operationele omstandigheden, dan wel bij de voorbereiding daarop.

Artikel 72

[Vervallen per 10-12-2013]

Artikel 73

[Vervallen per 10-12-2013]

Artikel 74

[Vervallen per 10-12-2013]

Artikel 75

[Vervallen per 10-12-2013]

Hoofdstuk 8. Geneesmiddelenbewaking

§ 1. Het geneesmiddelenbewakingssysteem

Artikel 76

1. Het College is belast met de geneesmiddelenbewaking. Het College past een geneesmiddelenbewakingssys-
teem toe om zijn taken op dit gebied te vervullen en aan de geneesmiddelenbewakingswerkzaamheden van de
Europese Unie deel te nemen.

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de geneesmiddelenbewakingstaken en -
bevoegdheden van het College.

3. Onze Minister bevordert de totstandkoming van en samenwerking tussen organen van beroepsbeoefenaren en
patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg die tot doel hebben gegevens over bijwerkingen en het gebruik en
misbruik van geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend te verzamelen, te registreren en te
analyseren, en andere organisaties werkzaam op dit terrein.

Artikel 76a

1. De houder van de handelsvergunning draagt bij aan de bewaking van geneesmiddelen waarop de handelsvergun-
ning betrekking heeft door een geneesmiddelenbewakingssysteem toe te passen dat aansluit op het geneesmid-
delenbewakingssysteem, bedoeld in artikel 76, eerste lid.

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de geneesmiddelenbewakingstaken van de houder
van de handelsvergunning.

§ 2. Transparantie en communicatie

Artikel 77

1. Het College draagt zorg voor een nationaal webportaal voor geneesmiddelen dat overeenkomt met het Europese
webportaal voor geneesmiddelen.
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2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over openbaarmakingen door het College via het nationaal web-
portaal voor geneesmiddelen.

Artikel 77a

De houder van de handelsvergunning en het College dragen ieder afzonderlijk zorg voor openbare mededelingen op
basis van geneesmiddelenbewakingsgegevens over risico’s in het gebruik van geneesmiddelen. Over deze openbare
mededelingen worden bij ministeriële regeling regels gesteld.

§ 3. Registratie, melding en beoordeling van geneesmiddelenbewakingsgegevens

Artikel 78

1. De houder van de handelsvergunning registreert alle vermoedelijke bijwerkingen die zich voordoen in de Eu-
ropese Unie of in derdelanden en hem ter kennis worden gebracht, ongeacht van welk meldingssysteem of welke
studie na toelating deze afkomstig zijn. Over de registratie en melding van vermoedelijke bijwerkingen door de
houder van de handelsvergunning worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld.

2. Het College registreert alle op Nederlands grondgebied optredende vermoedelijke bijwerkingen die hem door
beroepsbeoefenaren en patiënten worden gemeld en maakt daar melding van volgens bij ministeriële regeling te
stellen regels.

3. Beroepsbeoefenaren melden onmiddellijk elke vermoedelijke ernstige bijwerking aan een orgaan van beroeps-
beoefenaren en patiëntenorganisaties als bedoeld in artikel 76, derde lid, alsmede elke vermoedelijke overdracht
via een geneesmiddel van infecties veroorzakende agentia.

4. Het orgaan, bedoeld in het derde lid, draagt er zorg voor dat alle gemelde signalen voor eenieder toegankelijk
zijn, met inachtneming van de regels die gelden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het orgaan
doet het College ten minste elke drie maanden een overzicht van alle signalen van bijwerkingen toekomen.

Artikel 78a

1. De houder van de handelsvergunning dient elektronisch periodieke veiligheidsverslagen in bij het Bureau.

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de inhoud, indiening en indieningsfrequentie van
periodieke veiligheidsverslagen.

Artikel 78b

1. Het College beoordeelt periodieke veiligheidsverslagen ter vaststelling van nieuwe of gewijzigde risico’s of
wijzigingen in de afweging van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen.

2. Op grond van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, treft het College zo nodig maatregelen betreffende de
handelsvergunning van het betrokken geneesmiddel.

Artikel 79

Indien een van de volgende gevallen zich voordoet, zijn de artikelen 107decies tot en met 107duodecies van richtlijn
2001/83 van toepassing:

1. wanneer wordt overwogen een handelsvergunning te schorsen of in te trekken;

2. wanneer wordt overwogen de verstrekking van een geneesmiddel te verbieden;

3. wanneer wordt overwogen de verlenging van een handelsvergunning te weigeren;

4. wanneer de houder van de handelsvergunning mededeling doet van onderbreking van het in de handel brengen
van een geneesmiddel, of maatregelen heeft getroffen tot intrekking van een handelsvergunning, althans voorne-
mens is dergelijke maatregelen te treffen wegens risico’s omtrent de veiligheid van een geneesmiddel, dan wel
geen aanvraag tot verlenging van een handelsvergunning heeft ingediend;

5. wanneer een nieuwe contraindicatie, een verlaging van de aanbevolen dosering of een beperking van de indi-
caties noodzakelijk wordt geacht.
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§ 4. Uitvoering van niet-interventionele veiligheidsstudies na toelating

Artikel 80

1. Niet-interventionele veiligheidsstudies na toelating worden niet uitgevoerd wanneer de uitvoering van de studie
het gebruik van een geneesmiddel zou bevorderen.

2. Voor hun deelname aan niet-interventionele veiligheidsstudies na toelating ontvangen beroepsbeoefenaren uit-
sluitend een vergoeding voor de daaraan bestede tijd en daarvoor gemaakte kosten.

3. Onze Minister belast een of meer instanties met de beoordeling van ontwerpprotocollen van niet-interventionele
veiligheidsstudies na toelating als bedoeld in artikel 107quindecies van richtlijn 2001/83 die uitsluitend in Ned-
erland plaatsvinden. Bij de uitvoering van zijn taken neemt de aangewezen instantie artikel 107quindecies tot
en met 107octodecies van richtlijn 2001/83 in acht.

4. Bij ministeriële regeling worden omtrent de uitvoering van niet-interventionele veiligheidsstudies na toelating
en de taken en bevoegdheden van de houder van de handelsvergunning en het College nadere regels gesteld.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 81

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op homeopathische geneesmiddelen als bedoeld in artikel 42, derde lid, van deze
wet.

Artikel 81a

In het kader van werkzaamheden op het gebied van signaaldetectie met betrekking tot dit hoofdstuk nemen het College
en de houder van de handelsvergunning artikel 107nonies, eerste en derde lid, van richtlijn 2001/83 in acht.

Artikel 81b

1. Het College kan zijn geneesmiddelenbewakingstaken op grond van dit hoofdstuk aan maximaal één bevoegde
autoriteit van een andere lidstaat delegeren of de geneesmiddelenbewakingstaken van maximaal één bevoegde
autoriteit van een andere lidstaat overnemen, mits die bevoegde autoriteit hier schriftelijk mee instemt.

2. Indien delegatie als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt, stelt het College het Staatstoezicht op de volksgezond-
heid, de Commissie, het Bureau en alle andere lidstaten hiervan schriftelijk in kennis. Het College maakt deze
informatie tevens voor het publiek toegankelijk.

Hoofdstuk 9. Geneesmiddelenreclame

§ 1. Begrips- en algemene bepalingen

Artikel 82

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

(a) beroepsbeoefenaar: een arts, apotheker, tandarts, verloskundige, verpleegkundige als bedoeld in artikel 36,
veertiende lid, onder d, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, apothekersassistent
of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder d en derde lid;

(b) ondernemer: de houder van een handelsvergunning of van een vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste
lid, tweede volzin.

2. Voor de toepassing van artikel 94, onder b, voor zover het een bijeenkomst betreft, wordt onder beroepsbeoefe-
naar tevens verstaan een verpleegkundige die in de uitoefening van zijn beroep in opdracht van een arts, tandarts
of verloskundige geneesmiddelen toedient of verstrekt aan patiënten.

Artikel 83

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:

1. geneesmiddelen voor onderzoek, niet zijnde geneesmiddelen waarvoor een handelvergunning is verleend en die
worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal in een medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
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2. de bijsluiter bij en de etikettering van een geneesmiddel;

3. een brief of een emailbericht ter inwilliging van een verzoek om informatie over een geneesmiddel;

4. informatie betreffende gezondheid of ziekte bij de mens.

Artikel 84

1. Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is
verleend, is verboden.

2. Andere gegevens dan die, bedoeld in artikel 73, tweede lid, onder a tot en met l, worden niet in reclame voor
homeopathische geneesmiddelen als bedoeld in artikel 42, derde lid, gebruikt. Alle aspecten van reclame voor
andere geneesmiddelen dan die, bedoeld in de eerste volzin, zijn in overeenstemming met de gegevens die in de
samenvatting van de productkenmerken van het desbetreffende geneesmiddel zijn opgenomen.

3. Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve
voorstelling van zaken, is verboden.

4. Misleidende reclame is verboden.

§ 2. Publieksreclame

Artikel 85

Publieksreclame is verboden voor geneesmiddelen die:

1. uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld;

2. zonder recept ter hand mogen worden gesteld en middelen bevatten als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet.

Artikel 86

1. Publieksreclame voldoet aan de volgende eisen:

(a) de reclame is zodanig weergegeven dat de boodschap als reclame overkomt bij het publiek en voor het
publiek volstrekt duidelijk is dat het om een geneesmiddel gaat;

(b) de reclame bevat de naam alsmede de algemene benaming indien het geneesmiddel slechts één werkzaam
bestanddeel bevat;

(c) de reclame bevat gegevens die voor een goed gebruik van het geneesmiddel onontbeerlijk zijn;

(d) de reclame bevat het uitdrukkelijke verzoek om de bijsluiter dan wel de tekst op de buitenverpakking te
lezen.

2. Het eerste lid, onder c en d, is niet van toepassing indien de reclame uitsluitend tot doel heeft de benaming van
het geneesmiddel in herinnering te brengen bij het publiek.

Artikel 87

Reclame voor een kruidengeneesmiddel als bedoeld in artikel 42, achtste lid, bevat de vermelding dat het om een
traditioneel kruidengeneesmiddel gaat, bij welke indicaties het wordt gebruikt en dat de indicaties uitsluitend zijn
gebaseerd op een reeds lang bestaand gebruik.

Artikel 88

Publieksreclame is verboden indien deze vermeldt dan wel door zijn formuleringen of afbeeldingen de indruk wekt
dat:

1. het gebruik van het geneesmiddel een geneeskundig onderzoek of een chirurgische ingreep overbodig maakt;

2. het geneesmiddel geen bijwerkingen kent of dat de werking beter is dan of gelijk is aan de werking van een
ander geneesmiddel dan wel een andere geneeskundige behandeling;

3. de normale goede gezondheid van een persoon door het gebruik van het geneesmiddel kan worden verbeterd;
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4. de normale goede gezondheid van een persoon kan worden aangetast wanneer het geneesmiddel niet wordt
gebruikt;

5. de veiligheid of de werkzaamheid van het geneesmiddel te danken is aan het feit dat het om een natuurlijke stof
gaat.

Artikel 89

Publieksreclame is voorts verboden indien:

1. deze uitsluitend of voornamelijk is gericht op kinderen;

2. deze een aanprijzing dan wel een verwijzing naar een aanprijzing bevat van wetenschapsbeoefenaren, beroeps-
beoefenaren of bij het publiek bekende personen;

3. daarin het geneesmiddel gelijk wordt gesteld met een voedingsmiddel, een cosmetisch product of andere waren;

4. deze door de beschrijving of de gedetailleerde uitbeelding van een ziektegeschiedenis tot een verkeerde zelfdi-
agnose kan leiden;

5. daarin op misleidende wijze wordt verwezen naar genezenverklaringen;

6. daarin op schrikwekkende of misleidende wijze gebruik wordt gemaakt van uitbeeldingen van veranderingen
van het menselijk lichaam ten gevolge van een ziekte of letsel of van de werking van het geneesmiddel in het
menselijk lichaam;

7. daarin wordt aangegeven dat op verstrekking van het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de wettelijke
sociale ziektekostenverzekeringen.

Artikel 90

De verboden, bedoeld in de artikelen 85, 88, onder d, en 89, onder g, gelden niet voor publieksreclame ter bevordering
van deelname aan het vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid.

§ 3. Reclame, gericht op beroepsbeoefenaren

Artikel 91

1. Onverminderd artikel 84, vermeldt reclame die is gericht op beroepsbeoefenaren:

(a) de samenstelling, therapeutische indicaties, contra-indicaties, werking en bijwerkingen van het geneesmid-
del die overeenstemmen met de samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel;

(b) de indeling van het geneesmiddel met betrekking tot de terhandstelling.

2. In documenten vastgelegde reclame die aan beroepsbeoefenaren wordt overhandigd of toegezonden, vermeldt,
behalve de in het eerste lid bedoelde gegevens, tevens:

(a) of op verstrekking van het geneesmiddel aanspraak bestaat krachtens de wettelijke sociale ziektekosten-
verzekeringen;

(b) de datum waarop de documenten zijn opgesteld dan wel laatstelijk zijn gewijzigd.

3. De gegevens, opgenomen in documenten als bedoeld in het tweede lid, zijn zodanig exact, actueel, verifieer-
baar en volledig dat de beroepsbeoefenaar zich een oordeel kan vormen over de therapeutische waarde van het
geneesmiddel.

4. In documenten als bedoeld in het tweede lid, opgenomen citaten dan wel tabellen of andere illustraties die zijn
ontleend aan wetenschappelijke publicaties of medische tijdschriften, zijn exact weergegeven met nauwkeurige
bronvermelding.

5. Het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing indien de reclame uitsluitend tot doel heeft de benaming
van het geneesmiddel in herinnering te brengen bij beroepsbeoefenaren.

Artikel 92
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1. Het is verboden gratis monsters van een geneesmiddel te verstrekken, tenzij:

(a) daartoe een gedateerde en persoonlijk ondertekende aanvraag door een beroepsbeoefenaar die bevoegd is
UR-geneesmiddelen voor te schrijven is ingediend bij de betrokken ondernemer,

(b) het monster niet groter is dan de kleinste verpakking die in de handel is,

(c) aan een beroepsbeoefenaar als bedoeld onder a niet meer dan 2 monsters van hetzelfde geneesmiddel per
kalenderjaar worden verstrekt,

(d) op het monster is vermeld dat het gratis is en niet verkocht mag worden,

(e) bij het monster een exemplaar van de samenvatting van de kenmerken van het geneesmiddel is gevoegd,
en

(f) degene die het gratis monster verstrekt, een administratie bijhoudt waarin is vastgelegd aan wie, op welke
datum en in welke hoeveelheid het is verstrekt.

2. Het is verboden aan een beroepsbeoefenaar monsters te verstrekken die middelen bevatten als bedoeld in lijst I
of II van de Opiumwet.

Artikel 93

De ondernemer draagt ervoor zorg dat degene die in opdracht van of namens hem artsen, apothekers, tandartsen of
verloskundigen bezoekt om reclame te maken voor en informatie te verstrekken over een geneesmiddel:

1. een zodanige opleiding tot artsenbezoeker met goed gevolg heeft afgesloten dat hij beschikt over voldoende
wetenschappelijke kennis om over de geneesmiddelen waarvoor hij reclame maakt, nauwkeurig en zo volledig
mogelijk informatie te geven;

2. bij elk bezoek aan een arts, apotheker, tandarts of verloskundige de samenvatting van de kenmerken van het
geneesmiddel aan de betrokkene verstrekt of te diens beschikking houdt;

3. aan de in artikel 95 bedoelde wetenschappelijke dienst de aan hem door een arts, apotheker, tandarts of
verloskundige verstrekte inlichtingen meldt over ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen waarvoor hij
reclame maakt, en over alle andere aspecten die verband houden met het gebruik of de werking van die ge-
neesmiddelen.

§ 4. Gunstbetoon

Artikel 94

Gunstbetoon is verboden, tenzij:

1. tegenover de aan een beroepsbeoefenaar in het vooruitzicht gestelde, aangeboden of toegekende gelden of op
geld waardeerbare diensten of goederen dan wel tegenover zodanige door een beroepsbeoefenaar aanvaarde of
ontvangen gelden, diensten of goederen, op basis van een schriftelijke overeenkomst door de beroepsbeoefenaar
een prestatie wordt verricht die in een redelijke verhouding staat tot die gelden, diensten of goederen en van
belang is voor de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst of de verloskunst,

2. het een bijeenkomst of manifestatie betreft waarbij de gastvrijheid die wordt geboden, beperkt blijft tot hetgeen
strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of de manifestatie te kunnen deelnemen,

3. het geld of op geld waardeerbare diensten of goederen, niet zijnde een bijeenkomst of een manifestatie, betreft
waartegenover geen prestatie van de beroepsbeoefenaar staat, die een geringe waarde hebben en relevant zijn
voor de uitoefening van de geneeskunst, de farmacie, de tandheelkunst of de verloskunst, of

4. het om kortingen en bonussen gaat met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen door personen en rechtsper-
sonen als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder a, b en d.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 95
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1. De houder van de handelsvergunning beschikt over een wetenschappelijke dienst die is belast met de voorlicht-
ing over de geneesmiddelen die hij in de handel brengt.

2. De ondernemer houdt een kopie van elke reclameboodschap die van hem is uitgegaan, met vermelding van
de categorie van personen, rechtspersonen daaronder begrepen, tot wie de reclame was gericht, van de wijze
waarop de reclame is verspreid en van de datum van eerste verspreiding, ter beschikking van de ambtenaren van
het Staatstoezicht op de volksgezondheid die met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast of zendt
dit, desgevraagd, toe.

Artikel 96

Het uitzenden van telewinkelboodschappen is verboden.

Hoofdstuk 10. Bijzondere bepalingen

Artikel 97

1. Onze Minister draagt ervoor zorg dat aan een verzoek van het Bureau of een instantie die in een andere lidstaat
is belast met het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 18, eerste lid, om informatie te verstrekken
over de naleving van de wettelijke verplichtingen of de aan een vergunning verbonden voorwaarden die op een
fabrikant of een groothandelaar van toepassing zijn, zo spoedig mogelijk gevolg wordt gegeven. Hetzelfde geldt
voor een verzoek van het Bureau of van zodanige instantie om informatie over een certificaat als bedoeld in
artikel 100b, eerste tot en met derde lid.

2. Het College draagt ervoor zorg dat aan een verzoek van het Bureau of een instantie die in een andere lidstaat
is belast met het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, om informatie
te verstrekken over de naleving van de wettelijke verplichtingen of de aan een handelsvergunning verbonden
voorwaarden die op de houder van een handelsvergunning van toepassing zijn, zo spoedig mogelijk gevolg
wordt gegeven.

3. Een certificaat dat in een andere lidstaat is verstrekt krachtens een bepaling die materieel overeenkomt met artikel
100b, eerste tot en met derde lid, heeft dezelfde rechtsgevolgen als een in Nederland krachtens de desbetreffende
bepaling afgegeven certificaat.

4. Een verslag dat in een andere lidstaat is opgesteld krachtens een bepaling die materieel overeenkomt met artikel
100a, eerste lid, heeft dezelfde rechtsgevolgen als een in Nederland krachtens die bepaling opgesteld verslag.

5. Indien Onze Minister om redenen die verband houden met de volksgezondheid, van mening is dat een in een
andere lidstaat afgegeven certificaat als bedoeld in het derde lid, of een in een andere lidstaat opgesteld verslag
als bedoeld in het vierde lid, voor Nederland niet dezelfde rechtsgevolgen dient te hebben als de rechtsgevolgen
voor de andere lidstaat, stelt hij de Commissie, het Bureau en de betrokken lidstaat daarvan onverwijld in kennis.

6. Indien een andere lidstaat van mening is dat een in Nederland afgegeven certificaat als bedoeld in het derde lid,
of een in Nederland opgesteld verslag als bedoeld in artikel 100a, eerste lid, niet dezelfde rechtsgevolgen dient
te hebben als de rechtsgevolgen daarvan in Nederland en de Commissie de inspecteur die de inspectie heeft
uitgevoerd, verzoekt een nieuwe inspectie uit te voeren, wordt aan dit verzoek gevolg gegeven.

Artikel 98

1. Onze Minister draagt ervoor zorg dat gevolg wordt gegeven aan een verzoek van een overheidsinstantie van
een derde land, van een fabrikant of van een groothandelaar die geneesmiddelen uitvoert, om de vergunning
voor het bereiden van geneesmiddelen van een fabrikant te certificeren. Het certificeren geschiedt overeenkom-
stig de administratieve voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie ter zake en gaat vergezeld van een
afschrift van de overeenkomstig artikel 46, eerste lid, goedgekeurde samenvatting van de kenmerken van het
geneesmiddel.

2. Indien de fabrikant niet beschikt over een handelsvergunning, legt hij, met het oog op een certificering als
bedoeld in het eerste lid, desgevraagd, aan Onze Minister een verklaring voor waarin de reden daarvan wordt
uitgelegd.
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3. De kosten die samenhangen met het in behandeling nemen van de aanvraag door de fabrikant of groothandelaar
en de afgifte van het certificaat, bedoeld in het eerste lid, kunnen ten laste worden gebracht van de aanvrager
van het document. De bedragen ter vergoeding van de kosten worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 99

1. Op verzoek van de Commissie, het Bureau, het College, de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat
of de instantie die in een andere lidstaat bevoegd is tot het verlenen van handelsvergunningen, kan het Staat-
stoezicht op de volksgezondheid een inspectie uitvoeren bij een fabrikant, een groothandelaar, een fabrikant of
groothandelaar van werkzame stoffen, of een fabrikant of importeur van hulpstoffen.

2. Een fabrikant kan het Staatstoezicht op de volksgezondheid verzoeken een inspectie uit te voeren bij fabrikanten
of groothandelaars van werkzame stoffen of hulpstoffen.

Hoofdstuk 11. Handhaving: toezicht en opsporing

Artikel 100

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de ambtenaren van het
Staatstoezicht op de volksgezondheid die daartoe bij besluit van Onze Minister zijn aangewezen. Van zodanig
besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

2. In afwijking van het eerste lid, zijn met het toezicht op de naleving van deze wet aan boord van schepen die
zijn bestemd en worden gebruikt voor de bedrijfsmatige zeevaart of zeevisserij belast de bij besluit van Onze
Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

3. In afwijking van het eerste lid, is Onze Minister van Defensie belast met het toezicht op de naleving van deze
wet voor zover betrekking hebbende op haar uitvoering binnen de Nederlandse krijgsmacht.

4. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder Onze Minister tevens verstaan Onze Minister van Infrastruc-
tuur en Milieu of Onze Minister van Defensie voor zover het toezicht op de naleving van deze wet plaatsvindt
op grond van het tweede onderscheidenlijk het derde lid.

5. De ambtenaren, bedoeld in het eerste en tweede lid, en de ambtenaren die door of namens Onze Minister van
Defensie belast zijn met de taak, bedoeld in het derde lid:

(a) dragen er zorg voor dat inspecties plaatsvinden overeenkomstig de bij ministeriële regeling vast te stellen
voorschriften inzake inspecties; en

(b) hebben geen belangen, financieel of anderszins, in de farmaceutische industrie die belangenverstrengeling
met zich mee kunnen brengen. Zij verstrekken een verklaring omtrent hun financiële belangen aan de
minister onder wie zij ressorteren.

Artikel 100a

1. Indien in verband met het toezicht op de naleving van deze wet een inspectie volgt, wordt hiervan een verslag
gemaakt. Het Staatstoezicht op de volksgezondheid draagt ervoor zorg dat de inhoud van het verslag wordt
medegedeeld aan degene bij wie de inspectie is verricht, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld om
opmerkingen te maken voordat het verslag wordt vastgesteld.

2. Indien tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat de houder van de handelsvergunning zich niet houdt aan
het geneesmiddelenbewakingssysteem zoals beschreven in het betreffende basisdossier geneesmiddelenbewak-
ingssysteem of aan andere verplichtingen op grond van hoofdstuk 8 van deze wet, wijst het Staatstoezicht op de
volksgezondheid hem daarop en stelt hem in de gelegenheid om opmerkingen te maken. Het Staatstoezicht op
de volksgezondheid stelt het College, de andere lidstaten, het Bureau en de Commissie hiervan in kennis.

3. Indien een inspectie uitwijst dat er sprake is van niet-naleving van voorschriften als bedoeld in artikelen 27,
eerste of tweede lid, 36, eerste lid, respectievelijk 38b, eerste lid, doet het Staatstoezicht op de volksgezondheid
hiervan melding in de EudraGMP-databank, aan Onze Minister en aan het College.
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4. Zij werken samen op het gebied van de coördinatie van inspecties in derdelanden. Op een met redenen omkleed
verzoek doet het Staatstoezicht op de volksgezondheid verslagen als bedoeld in het eerste lid aan een andere
lidstaat of het Bureau elektronisch toekomen.

Artikel 100b

1. Indien een verslag als bedoeld in artikel 100a, eerste lid, daartoe aanleiding geeft, ontvangt degene bij wie een
inspectie is verricht naar de naleving van voorschriften als bedoeld in artikelen 27, eerste of tweede lid, 36,
eerste lid, respectievelijk 38b, eerste lid, binnen 90 dagen na de inspectie een certificaat waarin de betreffende
naleving is vastgelegd.

2. Indien betrokkene gevestigd is in een derdeland en voorschriften naleeft die gelijkwaardig zijn aan de
voorschriften, bedoeld in het eerste lid, wordt zulks tevens in het certificaat tot uitdrukking gebracht.

3. Indien een inspectie is uitgevoerd in het kader van de krachtens het verdrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
f, vastgestelde procedure voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming met de monografieën
van de Europese Farmacopee, verstrekt het Staatstoezicht op de volksgezondheid een dergelijk certificaat aan
degene die om de inspectie heeft verzocht. Een afschrift van het certificaat wordt verstrekt aan degene bij wie
de inspectie is verricht.

4. Het Staatstoezicht op de volksgezondheid draagt ervoor zorg dat een afschrift van een certificaat als bedoeld in
het eerste tot en met derde lid wordt gezonden aan het Bureau met het verzoek dit op te nemen in de EudraGMP-
databank.

5. De kosten die samenhangen met de afgifte van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, kunnen ten laste
worden gebracht van de aanvrager van het document. De bedragen ter vergoeding van de kosten worden bij
ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 100c

Het Staatstoezicht op de volksgezondheid, het College en het Bureau informeren elkaar over geplande en uitgevoerde
inspecties. Zij werken samen bij de coördinatie van inspecties in derde landen.

Artikel 101

1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste C 450.000 ter zake van een overtreding van
het bepaalde bij of krachtens artikel 18, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, eerste lid, 38a,
tweede en vierde lid, 38b, eerste en tweede lid, 38c, 39, eerste lid, 39a, eerste lid, 40, 48, 49, 50, 61, 62, 64, 65,
66, 66a, 67, 67a, eerste lid, 69, eerste en tweede lid, 76a, eerste lid, 77a, 78, eerste en derde lid, 78a, eerste lid,
80, eerste en tweede lid, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 of 122a.

2. Een gedraging als bedoeld in het eerste lid die geen economisch delict is in de zin van de Wet op de economische
delicten, is een strafbaar feit indien in de daaraan voorafgaande 24 maanden tweemaal een bestuurlijke boete ter
zake van een zelfde gedraging is opgelegd.

3. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die een
strafbaar feit als bedoeld in het tweede lid pleegt.

4. Een strafbaar feit als bedoeld in het tweede lid, is een overtreding.

Artikel 102

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 103

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 104

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 105
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[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 106

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 107

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 108

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 109

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 110

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 111

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 112

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 113

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 114

De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn bevoegd tot oplegging van een last onder bestuurs-
dwang ter handhaving van een bevel als bedoeld in artikel 115, en de bij artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht gestelde verplichting.

Artikel 115

1.

De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn, ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid,
bevoegd een bevel te geven om:

1. de bereiding, aflevering, handel, invoer, uitvoer of terhandstelling van een geneesmiddel of een substantie die
kennelijk bestemd is ter bereiding van geneesmiddelen, op te schorten of te beëindigen;

2. een geneesmiddel of een substantie die kennelijk bestemd is ter bereiding van geneesmiddelen, uit de handel te
laten nemen;

3. een apotheek te sluiten indien in die apotheek, naar hun oordeel, niet de nodige waarborgen aanwezig zijn voor
een veilige bereiding, opslag of terhandstelling van geneesmiddelen.

2. Het Staatstoezicht op de volksgezondheid draagt ervoor zorg dat een besluit tot het uit de handel nemen of het
verbieden van de aflevering van een geneesmiddel terstond ter kennis wordt gebracht van het Bureau. Indien
zodanig besluit gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid in een derdeland, wordt tevens de Wereldge-
zondheidsorganisatie ter zake ingelicht.

3. Bij de toepassing van dit artikel neemt het Staatstoezicht op de volksgezondheid artikel 31, derde lid, van
richtlijn 2001/83 in acht.

Artikel 116
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1. De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, de personen, aangewezen bij of krachtens artikel
141 van het Wetboek van Strafvordering en de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane
zijn belast met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 101.

2. De in het eerste lid zijn bedoelde ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming alsmede ter
inbeslagneming de uitlevering te vorderen van de substanties en voorwerpen die tot ontdekking van de waarheid
kunnen dienen of waarvan de verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmak-
ing kan worden bevolen.

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen, wijziging andere wetten en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 117

1. De vergunningen die vóór de inwerkingtreding van deze wet krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorzien-
ing zijn verleend voor zowel het bereiden als het afleveren van geneesmiddelen, worden voor de toepassing van
deze wet gelijkgesteld met vergunningen voor het bereiden en afleveren van zodanige middelen.

2. De vergunningen die vóór de inwerkingtreding van deze wet krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorzien-
ing zijn verleend uitsluitend voor het afleveren van geneesmiddelen na invoer, worden voor de toepassing van
deze wet gelijkgesteld met vergunningen voor het invoeren van zodanige middelen.

3. De vergunningen die vóór de inwerkingtreding van deze wet krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorzien-
ing zijn verleend voor het uitsluitend afleveren van geneesmiddelen anders dan na invoer, worden voor de
toepassing van deze wet gelijkgesteld met vergunningen voor het drijven van een groothandel.

4. De inschrijvingen in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening die vóór
de inwerkingtreding van deze wet zijn geschied dan wel de vergunningen die krachtens die wet zijn verleend
voor het verpakken, etiketteren en afleveren van uit een andere lidstaat betrokken geneesmiddelen worden voor
de toepassing van deze wet gelijkgesteld met handelsvergunningen onderscheidenlijk parallelhandelsvergunnin-
gen.

5. De inschrijvingen in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening onder-
scheidenlijk de aanvragen om zodanige inschrijving die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn geschied
onderscheidenlijk zijn ingediend en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, worden voor de toepassing van
deze wet gelijkgesteld met handelsvergunningen onderscheidenlijk aanvragen om een handelsvergunning. De
in de eerste volzin bedoelde gelijkstelling geldt evenwel niet voor de toepassing van de in de artikelen 42, vijfde
lid, onder a, en 43, tweede lid, bedoelde perioden ten aanzien van referentiegeneesmiddelen waarvoor vóór de
inwerkingtreding van deze wet een inschrijving of een aanvraag om inschrijving als bedoeld in de eerste volzin,
is geschied onderscheidenlijk is ingediend en waarop nog niet onherroepelijk is beslist. Ten aanzien van de
inschrijvingen in een register als bedoeld in de eerste volzin, die vóór 30 oktober 2005 zijn geschied, en de vóór
die datum ingediende aanvragen om inschrijving, blijft de beschermingsperiode, bedoeld in artikel 2, achtste
lid, aanhef en onder a, van het Besluit registratie geneesmiddelen zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding
van deze wet, van toepassing, onverminderd het recht met betrekking tot de bescherming van de industriële en
commerciële eigendom.

6. [Vervallen.]

7. De geneesmiddelen, bedoeld in de bijlagen VII, IX, XI, XII en XIII bij de Toetredingsakte waarvoor onder-
scheidenlijk in Cyprus, Litouwen, Malta, Polen en Slovenië een handelsvergunning is verleend, komen niet in
aanmerking voor behandeling door het College in het kader van de procedure, bedoeld in artikel 44, derde lid,
totdat die geneesmiddelen in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen van deze wet inzake kwaliteit,
veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen, doch uiterlijk tot onderscheidenlijk 31 december 2005, 1
januari 2007, 31 december 2006, 31 december 2008 en 31 december 2007.

8. Aanvragen om een vergunning voor het bereiden en afleveren of het uitsluitend afleveren van geneesmiddelen
die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, worden
voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met aanvragen voor vergunningen als bedoeld in artikel 18, eerste
lid, tweede en derde volzin.
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9. De vergunningen die vóór de inwerkingtreding van deze wet op grond van de Wet op de Geneesmiddelen-
voorziening zijn verleend voor het bereiden of het invoeren van geneesmiddelen voor onderzoek, worden voor
de toepassing van deze wet gelijkgesteld met de vergunningen voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen
voor onderzoek. Aanvragen om vergunningen voor het bereiden of invoeren van geneesmiddelen voor onder-
zoek die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarop nog niet onherroepelijk is beslist,
worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met aanvragen daarvoor op grond van deze wet.

10. Een erkenning van een laboratorium die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel
5, vierde lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten is verleend, wordt voor de
toepassing van deze wet gelijkgesteld met een aanwijzing als bedoeld in artikel 26, derde lid.

Artikel 118

1. [Vervallen.]

2. [Vervallen.]

3. Ter zake van producten die naar het oordeel van het College voldoen aan artikel 42, achtste lid, wordt de aanvraag
voor een handelsvergunning voor een traditioneel kruidengeneesmiddel binnen één jaar en acht maanden na de
inwerkingtreding van deze wet ingediend, onder overlegging van de desbetreffende krachtens artikel 42, tweede
lid, aangewezen gegevens en bescheiden.

4. Op verzoek van de aanvrager kan het College tot vier jaren en acht maanden na de inwerkingtreding van deze
wet uitstel verlenen voor het overleggen van de gegevens en bescheiden, bedoeld in het derde lid.

Artikel 119

De arts die onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel 6 van de Wet op de Geneesmiddelen-
voorziening bevoegd is tot uitoefening van de artsenijbereidkunst in een uitsluitend aan hem toebehorende apotheek,
is bevoegd geneesmiddelen ter hand te stellen aan de patiënten van zijn praktijk. Indien de in de eerste zin bedoelde
bevoegdheid is verkregen door een vergunning, wordt deze vergunning gelijkgesteld met de vergunningen, bedoeld in
artikel 61, tiende onderscheidenlijk elfde lid.

Artikel 120

1. [Vervallen.]

2. [Vervallen.]

3. Een wijziging van:

(a) richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken (PbEG L 210),

(b) richtlijn 87/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 tot onder-
linge aanpassing van de nationale maatregelen inzake het in de handel brengen van met behulp van hoog-
waardige technieken, met name biotechnieken, vervaardigde geneesmiddelen (PbEG L 15), of

(c) richtlijn 2001/83,

gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn
uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 121

1. De krachtens artikel 6, vierde, vijfde, zesde of zevende lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
genomen beslissingen behouden na de intrekking van die wet hun rechtskracht.

2. De op het tijdstip van die intrekking aanhangige zaken worden op de voet van het in artikel 6 van de Wet op de
Geneesmiddelen bepaalde afgehandeld.

Artikel 122

216 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

1. Voor handelsvergunningen die vóór 21 juli 2012 zijn verleend geldt de verplichting van de houder van de han-
delsvergunning, opgelegd bij en krachtens artikel 76a, tweede lid, van deze wet om een basisdossier geneesmid-
delenbewakingssysteem bij te houden en dit op verzoek ter beschikking te stellen, vanaf de datum waarop die
handelsvergunningen worden verlengd, doch uiterlijk vanaf 21 juli 2015.

2. Artikel 80 van deze wet is uitsluitend van toepassing op veiligheidsstudies na toelating die na 21 juli 2012 zijn
aangevangen.

3. De verplichting van de houder van de handelsvergunning bij en krachtens artikel 78 van deze wet om melding
te maken van vermoedelijke bijwerkingen in de Eudravigilance-databank geldt vanaf zes maanden nadat de
functiespecificaties van de Eudravigilance-databank tot stand zijn gebracht en door het Bureau bekend zijn
gemaakt.

4. Totdat het Bureau er zorg voor heeft gedragen dat de Eudravigilance-databank voldoet aan de functiespecificaties
als bedoeld in het derde lid:

(a) maakt de houder van de handelsvergunning uiterlijk binnen vijftien dagen na kennisneming van ver-
moedelijke ernstige bijwerkingen die zich binnen de Europese Unie voordoen, melding hiervan aan de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar deze zich hebben voorgedaan. Indien het gaat om een derde-
land, maakt de houder van de handelsvergunning tevens melding aan het Bureau, en, op verzoek, aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar het geneesmiddel is toegelaten;

(b) kan het College de houder van de handelsvergunning verplichten hem alle vermoedelijke bijwerkingen die
zich binnen het Nederlands grondgebied voordoen, te melden, uiterlijk binnen negentig dagen na kennis-
neming;

(c) ziet het College erop toe dat meldingen van vermoedelijke ernstige bijwerkingen die betrekking hebben
op het Nederlands grondgebied, onverwijld, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na kennisneming, worden
doorgegeven aan de Eudravigilance-databank.

5. De verplichting van de houder van de handelsvergunning om bij of krachtens artikel 78a van deze wet periodieke
veiligheidsverslagen aan het Bureau te doen toekomen geldt vanaf twaalf maanden nadat de functiespecificaties
van het centrale register van periodieke veiligheidsverslagen tot stand zijn gebracht en door het Bureau bekend
zijn gemaakt.

6. Totdat het Bureau er zorg voor heeft gedragen dat het register van periodieke veiligheidsverslagen voldoet aan
de overeengekomen functiespecificaties, zendt de houder van de handelsvergunning periodieke veiligheidsver-
slagen aan de lidstaten waar het geneesmiddel is toegelaten.

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 123

[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel 124

[Wijzigt de Wet inzake bloedvoorziening.]

Artikel 125

[Wijzigt de Wet geneesmiddelenprijzen.]

Artikel 126

[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 127

[Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]

Artikel 128

[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
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Artikel 129

[Wijzigt de Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Artikel 130

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 131

Ter uitvoering van krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de Overeenkomst betreffende
de Europese Economische Ruimte of het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie tot stand gekomen
verordeningen of richtlijnen betreffende de in deze wet geregelde onderwerpen kunnen bij algemene maatregel van
bestuur regels worden gesteld.

Artikel 132

De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening wordt ingetrokken.

Artikel 133

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en
onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 134

Deze wet wordt aangehaald als: Geneesmiddelenwet.

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

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 8 februari 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twintigste maart 2007

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

3.27 GENEZING

Antipsychotica genezen mensen niet van hun ziekte zodat ze minder gevaar zijn. Deze medicijnen zetten de hersenen
op nonactief, zodat je de symptomen onderdrukt. Je bent dan minder gevaar omdat je niet functioneert, niet omdat je
niet ziek meer bent.

Dit niet functioneren is voor de patient wel de dood. Je hersens slinken met 1% per jaar, je receptoren worden
geblokkeerd en activiteit is dan ook moeilijk te doen. Het lichaam is niet meer instaat om in actie te komen, het
bewustzijn is niet meer te motiveren tot bewegen. Resultaat is de suicide wens.

Mensen worden behandeld met antipsychotica omdat men hoopt de patient een minder groot gevaar te laten zijn door
hem van zijn ziekte te genezen. Deze medicijnen genezen mensen niet van hun wanen en hallucinaties, ze zetten de
hersenen op non-actief zodat je niet meer instaat bent een gevaar te zijn. Niet het niet meer hebben van wanen en
hallucinaties is het resultaat, het niet meer werken van de hersens is wat de medicijnen doen. Uitschakelen van de
hersens is wat anders dan mensen genezen van hun wanen/hallucinaties.

218 Chapter 3. LOGGEN



MEDS, Release 1215

3.28 GVD

GVD - Een slachtoffer goed laten doen met zijn misdadigers is een mishandeling.

3.29 HOGERAAD

2012/10/22 Info Hoge Raad <info@hogeraad.nl<mailto:info@hogeraad.nl>> Geachte heer Thate,

Op 20 september 2012 ontvingen wij per mail uw bericht. Helaas kan de Hoge Raad niets voor u doen. De Hoge Raad
kan geen advocaten aan- of toewijzen. De advocatuur in Nederland is een zelfstandige organisatie. Met eventuele vra-
gen kunt u zich wenden tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Waar het de organisatie van en verantwoordelijkheid
voor de GGZ betreft verwijs ik u naar de website van GGZ Nederland. De Hoge Raad heeft geen bemoeienis met de
GGZ en heeft ook niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de door u aangegeven materie. U zou zich nog
kunnen wenden tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of tot de leden van de Tweede Kamer die de
gezondheidszorg in hun portefeuille hebben. De Hoge Raad echter kan uw mail alleen voor kennisgeving aannemen.

Hoogachtend, de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden,

Mr. J. Storm

Secretariaat Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH DEN HAAG Telefoon: 070 361 12
68<tel:070%20361%2012%2068> P Bespaar op papier - Is het noodzakelijk dat U deze email print?

3.30 HUISARTS

Behandeling met antipsychotica is langdurige mishandeling met de dood tot gevolg.

1. patient meld bijwerkingen die duiden op vergiftiging (flauwvallen, slecht zien)

2. patient word doorverwezen voor klacht

3. arts meet niet de medicijnspiegel

4. patient is vergiftigt of zit zonder medicijnen

5. patient pleegt suicide

3.31 IGZ

U schrijft onder andere: “de Inspectie heeft onder de BOPZ allerlei taken om toe te zien op verantwoorde zorg voor
de patient. Het zelfde zou moeten gelden voor ambulant behandelde patienten. . . ”.

“Daar heeft u absoluut gelijk in, en dat is ook het geval: de Inspectie ziet toe op alle zorg en behandeling die verleend
wordt, binnen de GGZ maar ook in andere vormen van gezondheidszorg; aan patienten die zijn opgenomen maar
ook aan patienten die in ambulante behandeling zijn; ongeacht of iemand vrijwillig of krachtens de wet BOPZ wordt
behandeld.”

Hoe is de IGZ van plan om onder de WvGGZ de kwaliteit van de behandeling te controleren nu de multidisciplinaire
commissie uit de wet geschrapt is ?
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3.32 teksten

3.32.1 INSTALL

MEDS needs:

• ejabberd

• python3-setuptools

• python3-sphinx

export PYTHONPATH=”.” if a MEDS rundir is used.

for xmpp client config:

cfg xmpp user user@host

and add a sleekpass file with xmpp server password to your directory.

to allow certain users permission add a user with it’s userhost and perm:

user bart!~bart@localhost.localdomain REBOOT

3.32.2 INSTRUMENTARIUM

Artikel 3:2

1. Zorg omvat de zorg van een zorgaanbieder jegens betrokkene die kan bestaan uit bejegening, verzorging, ver-
pleging, behandeling, begeleiding, bescherming, beveiliging, en verplichte zorg als bedoeld in het tweede lid.

2. Verplichte zorg bestaat uit het:

1. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische
handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die
stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

2. beperken van de bewegingsvrijheid;

3. insluiten;

4. uitoefenen van toezicht op betrokkene;

5. onderzoek aan kleding of lichaam;

6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;

7. controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

8. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene
iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;i. beperken van het recht op het
ontvangen van bezoek;

9. opnemen in een accommodatie;

10. in een accommodatie uitvoeren van onderzoek ter uitvoering van een observatiemaatregel;

11. ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk
verblijf als bedoeld in artikel 7:3, derde lid, of artikel 7A:1, vierde lid.
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3.32.3 KAMERBRIEF

##########
KAMERBRIEF
##########

::

# this is an MEDS file, 4024 characters
#
# this file can be edited !!

{
"data": {
"Content-Type": "multipart/alternative; boundary=14dae93996cbe5a2e604ca02f74a",
"Date": "Wed, 19 Sep 2012 02:20:04 +0200",
"Delivered-To": "bthate@gmail.com",
"From": "Bart Thate <bthate@gmail.com>",
"MIME-Version": "1.0",
"Message-ID": "<CAJdWPN7sXdhtrZ=mf6XmMdhRFi0WXkhmnd6cm982goPfoFGsiA@mail.gmail.com>",
"Received": "by 10.194.35.193 with HTTP; Tue, 18 Sep 2012 17:20:04 -0700 (PDT)",
"Subject": "Urgent handelen nodig ter aanpak van het \"ontbreken van weekend hulp\"

probleem voor GGZ patienten.",
"To": "voorzitter@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl",
"prefix": "email",
"text": "Geachte Voorzitter van de 2e kamer, mevrouw Verbeet,

ik schrijf deze email aan u omdat u de tweede kamer vertegenwoordigt, en ik
wil u vragen om met spoed te reageren op de volgende melding die ik doe
over misstanden in de maatschappij, in dit geval het onbreken van
verantwoorde zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
(EPA). De zorg voor deze mensen is uitbesteed aan GGZ Nederland, die de
zorg voor deze patienten in het weekend weer uitbesteed aan een
\"ketenzorg\". Deze ketenzorg is niet effectief in het helpen van mensen met
een EPA, omdat het erop neerkomt dat de HAP (huisartsenpost) de
verantwoordelijkheid krijgt om een diagnose te stellen of de situatie van
de patient een crisis situatie is of niet. Bij het stellen van deze
diagnose door een onbekende arts via de telefoon, die de patient verder
niet kent, levert een enorm risisco op voor de gezondheid van deze patient,
indien de zorgvraag die geuit word, door het stellen van de diagnose \"geen
crisis\", geweigerd word. De, al in paniek en wanhoop zijnde patient, die
moet vrezen voor zichzelf, omdat zn ziel/geest het niet meer uit houd in
dit leven, word bij deze zorgweigering kompleet terug geworpen op zichzelf,
ja verder het pad van suicide op de duwt.

90% van de suicides die plaats vinden betreft mensen met een psychiatrische
stoornis. Dit is een zaak van de GGZ EN het toezicht op het functioneren
van deze GGZ door de minister en de commissie van vws. Er zijn elke dag 4
geslaagde suicides en schatting is dat 40 mensen op een dag een poging
wagen. Elke dag weer.

Er moet hier preventieve actie ondernomen worden, de minister moet een plan
van aanpak maken die het suicide risisco van deze patienten terug dringt. U
heeft de mogelijkheid om de kamer bij een te roepen en de minister via de
kamer een kordaat signaal te geven dat optreden vereist is. Ik doe dan ook
een klemmend beroep op u om ook van deze mogelijkheid gebruik te maken. Er
zijn nog 3 dagen te gaan, voordat zich een nieuw weekend aandient, met 100
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pogingen en 10 suicides, die te voorkomen zijn. Als er maar contact is voor
de patienten die daar om vragen. Een hulpvraag weigeren van een patient in
levensnood is moord door schuld. Moord door nalaten van het vervullen van
een plicht die van de zorgverlener, de controleur en de bewindsman/vrouw en
de uwe en die van de kamer is.

Ja ik voel elke poging van mijn mede collega patient, ik ken de kompleet
ontreddering, angst, paniek, wanhoop van de mensen die voor hunzelf moet
vrezen. De moordenaar in je kop, en de hulpverlener nergens te bekennen.
Het komplete in de steek laten, wat mensen over de drempel stuurt. Ik kan
mij niet meer veroorloven om keer op keer aan de bel te trekken, overal,
bij elke betrokken partij, om vervolgens een stilzwijgen te ontmoeten, en
weer een weekend waarbij de GGZ patient er alleen voorstaat.

Ik hoop dat God u bijstaat om daadwerkelijk tot afdoende actie over te gaan.

Hoogachtend, in in afwachting van uw, hopelijk snelle reactie,

Bart Thate

--
Bart Thate

programming schizophrenic - \"till freedom come!\"

[!] http://jsonbot.org
[!] http:// <http://tinyurl.com/schizoo>gozerbot.org
"

},
"saved": "Mon Aug 3 18:04:24 2015",
"saved_from": "meds.plugins.write",
"signature": "3ae2dad6553e545bf588e70ef7d0c00fbf073190",
"type": "Object"

}

3.32.4 KAMERBRIEF2

Heerhugowaard, 26 oktober 2015

Geachte mevrouw Miltenburg,

binnenkort stemt de Tweede Kamer over de Wet verplichte GGZ en ik wil u en de Tweede Kamer hierover
informeren.

Mishandeling van medicijnen is strafbaar in het Wetboek van Strafrecht:

• Artikel 300.4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

• Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke
stoffen.

Behandeling met antipsychotica is opzettelijke benadeling van de gezondheid gepleegd door toediening van voor het
leven of de gezondheid schadelijke stoffen, om met die benadeling van de gezondheid te proberen de psychotische
symptomen te verminderen.

kortom:

Antipsychotica brengen schade toe aan de hersenen in de hoop met toebrenging van die schade de psychotische
symptomen te verminderen. De schade die men toebrengt is opzettelijk en daarmee is het mishandeling.
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Op basis van een wettelijk voorschrift is deze mishandeling niet strafbaar:

• Artikel 42 Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift

Een wet die tot behandeling verplicht en op die manier de mishandeling niet strafbaar maakt, maakt niet dat men geen
misdrijf pleegt. Er word nog steeds een misdrijf gepleegd, waar men schuldig aan is en wat direct gestopt dient te
worden. Het is de plicht van het Openbaar Ministerie om op te treden als er strafbare feiten worden gepleegd, ook
als vervolging tot niet strafbaar leid, met als argument dat als het plegen van mishandeling niet gestopt word er geen
einde komt aan de mishandeling.

Met het aannemen van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidzorg maakt de Tweede Kamer de behandeling met
antipsychotica verplicht en daarmee mishandeling gepleegd door het toedienen van voor het leven en de gezondheid
schadelijke stoffen niet strafbaar. De Tweede Kamer maakt zich hiermee schuldig aan het op grote schaal mogelijk
maken van mishandeling.

De Wet verplichte GGZ dient u daarom niet aan te nemen en om huidige mishandelingen te stoppen dient u terstond
het Openbaar Ministerie ontvankelijk te maken voor elke patient die zijn mishandeling door de strafrechter gestopt wil
zien worden.

Hoogachtend,

Bart Thate

3.32.5 KAMERBRIEF3

Geachte mevrouw Ricagnoli,

bedankt voor uw reactie op mijn brief van 26 oktober 2015. Ik wil hieronder nog een keer duidelijk maken waarom
verplichte behandeling met antipsychotica mishandeling is en dat uw kamer het zich niet kan veroorloven een wet aan
te nemen die tot deze mishandeling verplicht EN deze mishandeling daarmee niet strafbaar maakt.

Uit onderzoek blijkt dat antipsychotica schadelijk zijn voor de gezondheid, ze veroorzaken verlies van hersenweefsel.

” Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable
influence on brain tissue loss over time”

Zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

Ook de lijst van bijwerkingen die antipsychotica met zich meebrengen maakt duidelijk dat er sprake is van benadeling
van de gezondheid.

Er moet sprake zijn van opzettelijke benadeling van de gezondheid wil men het mishandeling kunnen noemen, en een
verplichte behandeling valt ook daaronder. Zekerheidsbewustzijn valt hier aan te denken, men WEET dat het schade
oplevert. Oogmerk is ook nog te overwegen, want het schade toebrengen om op die manier gevaar te doen laten wijken
is wat men als reden voor de verplichte behandeling opgeeft.

Het tegen de wil behandelen is sowieso mishandeling, maar hier gaat het om de schadelijkheid van de medicijnen die
de mishandeling vormen. Tegen de wil behandelen met medicijnen die de gezondheid benadelen lijkt wel dubbelop
mishandeling.

Een wet die behandeling met antipsychotica verplicht is een mishandelende wet, het verplicht tot het benadelen van
de gezondheid.

Een wet die verplicht tot benadeling van de gezondheid verschaft de opzet in de benadeling en maakt het mishandeling.
Mishandeling die niet strafbaar is en daarmee ook niet vervolgbaar door het Openbaar Ministerie maakt dat er aan de
mishandeling geen einde te maken is.

Daarom:

• dient U de WvGGZ niet aan te nemen omdat een wet die mishandelt niet te tolereren is.

• dient U voor de mensen die onder de BOPZ mishandelt worden hun mishandeling stop te zetten.
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• dient U het Openbaar Ministerie ontvankelijk te maken voor elke mishandeling die er met deze wetten worden
toegebracht.

“Antipsychotica benadelen de gezondheid en u kunt zich niet veroorloven de opzet te zijn van deze benadeling”

Met dank voor uw reactie,

Bart Thate

p.s. deze reactie is ook naar de andere fractie voorzitters gestuurd

3.32.6 MAATREGELEN

Kunt u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat psychiatrische patiënten met hoge psychische nood ook in het
weekend voldoende hulp krijgen?

Antwoord op vraag 4.

Personen die in acute psychische nood verkeren kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week terecht bij de
crisisdienst van een psychiatrische instelling. Voor personen die kampen met acute suïcidale problemen bieden de
Stichting Ex6 en de Stichting 113online via de telefoon en via internet anoniem crisiscounseling eveneens met een
24 uur bereikbaarheid. Er wordt dus in voldoende mate voorzien in hulpverlening aan mensen met acute psychische
problemen die in het weekend opspelen.

3.32.7 MEDICIJNEN

Een antagonist is een stof die zich bindt aan een receptor zonder een biologische respons op te roepen, en daarmee
de werking van een agonist dempt of bij verzadiging van de receptor zelfs verhindert. Zoals een agonist een respons
veroorzaakt, blokkeert een antagonist die respons.
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3.32.8 minister

3.32.9 MOORD

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht
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Artikel 287

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de
uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan
zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk
verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288a

Doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 289

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan
moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 289a

1. De samenspanning tot het in artikel 289 omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk, alsmede
het in artikel 288a omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geld-
boete van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 290

De moeder die, onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar bevalling, haar kind bij of kort
na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kinderdoodslag, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 291

De moeder die, ter uitvoering van een onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar aanstaande
bevalling genomen besluit, haar kind bij of kort na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt,
als schuldig aan kindermoord, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 292

De in de artikelen 290 en 291 omschreven misdrijven worden ten aanzien van anderen die er aan deelne-
men als doodslag of als moord aangemerkt.

Artikel 293

1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan
de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid,
van de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 294

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevan-
genisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
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2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien
de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 295

1. Bij veroordeling wegens doodslag, wegens moord of wegens een der in de artikelen 293, eerste lid, en 296
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten
worden uitgesproken.

2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 287 tot en met 289 omschreven, het misdrijf in zijn
beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

3.32.10 NADEEL

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder “ernstig nadeel” verstaan, het
bestaan van of het aanzienlijk risico op:

1. levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ern-
stige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde ontwikkeling voor of vanbetrokkene of
een ander;

2. bedreiging van de veiligheid van betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;

3. de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;

4. de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

3.32.11 OBSERVATIEMAATREGEL

1. De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt een observatiemaatregel nemen
teneinde betrokkene op te doen nemen in een accommodatie, indien:

1. in voldoende mate van aannemelijkheid kan worden aangenomen dat de betrokkene aan een psychische stoornis
lijdt,

2. het ernstige vermoeden bestaat dat die stoornis ernstig nadeel doet veroorzaken, en

3. de situatie dermate ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

2. De observatiemaatregel strekt uitsluitend tot onderzoek naar de aard is van de psychische stoornis en of die
stoornis ernstig nadeel doet veroorzaken, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, onderdeel j.

3. Artikel 7:1, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3.32.12 OPZET

Belangrijk bij alle vormen van opzet is dat het gaat om willens en wetens handelen van de verdachte.

Opzet is een bestanddeel in het strafrecht dat vaak voorkomt. In het dagelijkse spraakgebruik wordt
opzet gezien als iets negatiefs, wanneer iemand iets expres heeft gedaan. Juridisch gezien heeft opzet een
andere betekenis; er kan ook sprake zijn van opzet zonder dat iemand kwaad in de zin heeft. Er zijn twee
betekenissen van opzet; boos opzet en kleurloos opzet.

Er is sprake van boos opzet wanneer de verdachte willens en wetens de strafwet heeft overtreden. De
verdachte wist dat hij de wet overtrad en heeft dit ook zo gewild. Van boos opzet is alleen sprake wanneer
de verdachte weet dat hij ook daadwerkelijk strafbaar is. Wanneer de verdachte niet weet dat hij strafbaar
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is, omdat hij bijvoorbeeld altijd op dusdanige wijze handelt, is er geen sprake van boos opzet, wel van
kleurloos opzet.

Naast boos opzet kent het strafrecht ook kleurloos opzet. Bij kleurloos opzet wordt alleen gekeken naar
het handelen van de verdachte. De verdachte moet willens en wetens hebben gehandeld. Of de verdachte
wel of niet weet dat hij strafbaar is, dat maakt voor kleurloos opzet niet uit. Het gaat om het feit of de
handeling die de verdachte heeft begaan opzettelijk was.

Er zijn verschillende vormen van opzet binnen het strafrecht. Wat alle vormen van opzet gemeen hebben
is dat de dader willens en wetens heeft gehandeld. Het onderscheid tussen de verschillende vormen van
opzet is in hoeverre de verdachte iets heeft gewild of heeft geweten.

Opzet als bedoeling is de vorm van opzet die veel te maken heeft met boos opzet. De verdachte heeft een
bepaald doel voor ogen en daarom pleegt hij een strafbaar feit. De verdachte weet en wil dat een bepaald
gevolg intreedt. Het is bij opzet als bedoeling niet vereist dat het beoogde gevolg ook daadwerkelijk
optreedt. Als er wordt gesproken over opzet als bedoeling, dan komt dit, naast het bestanddeel opzet, in
een delictsomschrijving vaak tot uiting door het bestanddeel oogmerk. Het gaat dan om het doel dat de
verdachte heeft. Om dit doel te bereiken pleegt de verdachte willens en wetens een strafbaar feit.

Om te kunnen spreken van opzet als zekerheidsbewustzijn moet het gaan om een gevolg waar de wil van
de dader niet op is gericht. Met een bepaalde handeling heeft de dader een bepaald doel willen bereiken,
maar als rechtstreeks gevolg van deze handeling is het ongewilde gevolg ingetreden. Wanneer de dader
wist dat dit gevolg in zou treden, dan is er sprake van opzet als zekerheidsbewustzijn, simpeler gezegd:
het is niet het hoofddoel van de verdachte, maar de verdachte weet wel zeker dat dit ongewenste gevolg
in zal treden.

Er is sprake van opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn als de gevolgen van het handelen van een ver-
dachte waarschijnlijk zullen intreden. Het gaat dan om gevolgen die nog niet zijn ingetreden. De gevolgen
moeten nog intreden, hoewel dit uiteraard niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Het gaat dus om
waarschijnlijke gevolgen.

De lichtste vorm van opzet is voorwaardelijke opzet. Bij voorwaardelijke opzet, spreken we over opzet
als mogelijkheidsbewustzijn. Het is dus mogelijk dat bepaalde gevolgen, als gevolg van het handelen
van de verdachte, zullen intreden. De verdachte moet niet alleen bewust zijn van de mogelijke gevolgen,
maar moet deze gevolgen ook hebben aanvaard. Wanneer een verdachte wist dat een bepaald gevolg van
zijn handelen in zou kunnen treden, maar ondanks dit bewustzijn ervoor kiest om door te gaan met de
handeling, is er sprake van voorwaardelijk opzet.

3.32.13 OVEREENKOMST

De van vorm vrijgegeven overeenkomst is een gevaar waar het een behandelovereenkomst betreft.

Niet de mondelinge overeenkomst, iedereen ziet het gevaar daarvan. Maar de overeenkomst waarvan de inhoud nog
later te bepalen is.

Omdat de patient niet instaat is zijn belangen ook in de overeenkomst te laten vermelden, is de vorm van de
overeenkomst meestal niet in zijn belang.

Sterker, bij overeenkomsten die het de gezondheid betreft is het van belang dat de vormvrijheid niet ter plaatse bepaald
moet worden en niet overgelaten word aan het ter plekke gepleegde oordeel.

3.32.14 POISONING

Mild symptoms of poisoning:

1. Behavior changes (e.g., restlessness, crankiness)

2. Diarrhea
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3. Dizziness

4. Drowsiness

5. Fatigue

6. Headache

7. Loss of appetite

8. Minor skin or eye irritation

9. Nausea or upset stomach

10. Passing cough (cough that comes and goes)

11. Soreness or stiffness in the joints

12. Thirst

Moderate symptoms of poisoning:

1. Blurred vision

2. Confusion and disorientation

3. Difficulty breathing

4. Drooling

5. Excessive tearing

6. Fever

7. Low blood pressure (hypotension)

8. Loss of muscle control and muscle twitching

9. Paleness (pallor) or flushed or yellowish skin

10. Persistent cough

11. Rapid heart rate

12. Seizures

13. Severe diarrhea

14. Severe nausea

15. Stomach cramps

16. Sweating

17. Thirst

18. Trembling

19. Weakness

Major symptoms of poisoning:

1. Cardiopulmonary arrest

2. Convulsions

3. Disseminated intravascular coagulation (condition that causes uncontrolled bleeding or blood clotting)

4. Esophageal stricture (narrowing of the organ that carries food from the mouth to the stomach)

5. Fever (often high)
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6. Inability to breathe

7. Increased respiration (rapid breathing)

8. Loss of consciousness

9. Muscle twitching (uncontrolled and severe)

10. Rapid heart rate with low blood pressure

11. Respiratory distress that requires intubation (involves passing a tube down the trachea [windpipe] to the lungs
to provide breathing assistance; mechanical respiration [i.e., a ventilator] may be necessary)

12. Seizures that do not respond to treatment (called status epilepticus)

13. Thirst (often extreme)

3.32.15 PREVENTIEF

Maandblad Geestelijke Gezondheid - Jaargang 67 (2012) Nummer 6 - pagina 319-327

“Patiënten die (F)ACT krijgen blijven langer in zorg, maar het aantal opnamedagen neemt nauwelijks af. (F)ACT
lijkt wel samen te gaan met minder psychopathologie en beter functioneren, al is oorzakelijkheid altijd moeilijk aan
te tonen. Niet alle (F)ACT-patiënten blijven voor eeuwig in (F)ACT. De patiëntengroep die het langst in ACT blijft,
is een andere groep met meer problemen dan patiënten die voor kortere duur ACT krijgen.” - Marjan Drukker, Ellen
Visser, Hans Kortrijk, Wijnand Laan, Hugo Smeets & Jim van Os

(F)ACT verlaagt niet de vraag naar opnames:

1. Wijkteams werken niet met eigen (wijkgerichte) crisis teams. Tussen kantooruren en in de weekenden is er geen
personeel wat de patient te woord kan staan.

2. Doordat de nieuwe methode niet op lokaal niveau de 7x24 uurs dienst verzorgt, is er geen preventieve werking
wat betreft ziekenhuisopnames.

3. De patienten afhankelijk van deze methode worden niet preventief beschermt tegen ziekenhuis opname.

4. Hierdoor is het risico op suicide groter dan verantwoord en vallen er dus slachtoffers.

5. De wijkteams moeten verplicht wel lokaal 7x24 uurs dienst bieden, anders werkt de preventieve werking op
opname niet.

3.32.16 RECHTEN

Verdrag tot Berscherming van de Rechten van de Mens en de Fundementele Vrijheden.

1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

2. Recht op leven

3. Verbod op foltering

4. Verbod van slavernij en dwangarbeid

5. Recht op vrijheid en veiligheid

6. Recht op een eerlijk proces

7. Geen straf zonder wet

8. Recht op eerbieding van prive, familie en gezinsleven

9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
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10. Vrijheid van meningsuiting

11. Vrijheid van vergadering en vereniging

12. Recht te huwen

13. Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

14. Verbod op disciriminatie

15. Afwijking in geval van noodtoestand

16. Beperkingen op politieke activiteiten van vreemdelingen

17. Verbod van misbruik van recht

18. Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten

19. Instelling van het Hof

20. Aantal rechters

21. Voorwaarden voor uitoefening van de functie

22. Verkiezing van rechters

23. Ambtstermijn en ontheffing uit het ambt

24. Griffie en rapporteurs

25. Hof in voltallige vergadering bijeen

26. Allenzittende rechters, comities, Kamers en Grote Kamer

27. Bevoegdheden van de alleenzittende rechters

28. Bevoegdheden van comites

29. Beslissingen van Kamers inzake ontvankelijkheid en gegrondheid

30. Afstand van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer

31. Bevoegdheden van de Grote Kamer

32. Rechtsmacht van het Hof

33. Interstatelijke zaken

34. Individuele verzoekschriften

35. Voorwaarden voor ontvankelijkheid

36. Tussenkomst door derden

37. Schrapping van de rol

38. Behandeling van de zaak

39. Minnelijke schikkingen

40. Openbare zittingen en toegang tot de stukken

41. Billijke genoegdoening

42. Uitspraken van Kamers

43. Verwijzing naar de Grote Kamer

44. Einduitspraken

45. Redenen die aan uitspraken en beslissingen ten grondslag liggen
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46. Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken

47. Adviezen

48. Bevoegdheid van het Hof met betrekking tot adviezen

49. Redenen die aan adviezen ten grondslag liggen

50. Kosten van het Hof

51. Voorrechten en immuniteiten van de rechters

52. Verzoeken om inlichtingen van de Secretaris-General

53. Waarborging van de bestaande rechten van de mens

54. Bevoegdheden van het Comite van Ministers

55. Uitsluiting van andere wijzen van geschillenregeling

56. Territoriale werkingssfeer

57. Voorbehouden

58. Opzegging

59. Ondertekening en bekrachtiging

3.32.17 SLACHOFFER

Status Slachtoffer 69389/12.

De patient moet zelf in het weekend via 112 de crisis dienst van de GGZ zien te bereiken. Voor een patient met
een Ernstige Psychiatrische Aandoening kompleet onmogelijk om te doen. In acute psychische nood kan men NIET
terecht bij een crisisdienst.

3.32.18 STRAFRECHT

(Tekst geldend op: 14-08-2015)

--------------------------------------------------------------------------

Wet van 3 maart 1881

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw
Wetboek van Strafrecht vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen
uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

Eerste Boek. Algemene bepalingen

Titel I. Omvang van de werking van de strafwet
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Artikel 1

1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane
wettelijke strafbepaling.

2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit
begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen
toegepast.

Artikel 2

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan
enig strafbaar feit schuldig maakt.

Artikel 3

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland
aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar
feit schuldig maakt.

Artikel 4

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland
schuldig maakt:

a. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 92 tot en met
96, 97a, 98 tot en met 98c, 105 en 108 tot en met 110;

b. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 131 tot en met
134 en 189, indien het strafbare feit of het misdrijf waarvan in die
artikelen wordt gesproken, een misdrijf is als onder a bedoeld;

c. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 208 tot en met
214 en 216 tot en met 223;

d. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 225 tot en met
227b en 232 indien het strafbare feit is gepleegd tegen een
Nederlandse overheidsinstelling;

e. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 381 tot en met
385b, 409 en 410 of aan de overtreding omschreven in artikel 446a;

f. aan het misdrijf omschreven in artikel 207a.

Artikel 5

1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich
buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een
Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig,
vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld
en daarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is
gesteld.

2. Met een Nederlander wordt voor de toepassing van het eerste lid
gelijkgesteld de vreemdeling die in Nederland een vaste woon- of
verblijfplaats heeft.
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Artikel 6

1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich
buiten Nederland schuldig maakt aan een feit voor zover een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen verdrag of besluit van een
volkenrechtelijke organisatie tot het vestigen van rechtsmacht over
dat feit verplicht.

2. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
worden de feiten omschreven met betrekking tot welke de bij de
maatregel aangewezen verdragen en besluiten van volkenrechtelijke
organisaties tot de vestiging van rechtsmacht verplichten.

Artikel 7

1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich
buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse
strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het
land waar het begaan is, straf is gesteld.

2. De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op de Nederlander
die zich buiten Nederland schuldig maakt:

a. aan een van de misdrijven omschreven in de Titels I en II van
het Tweede Boek en in de artikelen 192a tot en met 192c, 197a tot
en met 197c, 206, 237, 272 en 273;

b. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 177, 178,
179, 180, 189, 200, 207a, 285a en 361, voor zover het feit
gericht is tegen de rechtspleging van het Internationaal
Strafhof;

c. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 240b en
242 tot en met 250;

d. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 300 tot
en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van
een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van
achttien jaren nog niet heeft bereikt;

e. aan het misdrijf omschreven in artikel 284.

3. Met een Nederlander wordt voor de toepassing van het eerste en het
tweede lid, onder b tot en met e, gelijkgesteld de vreemdeling die na
het plegen van het feit Nederlander wordt alsmede, voor de toepassing
van het eerste en tweede lid, de vreemdeling die in Nederland een
vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Artikel 8

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlandse ambtenaar die
zich buiten Nederland schuldig maakt aan een van de misdrijven omschreven
in Titel XXVIII van het Tweede Boek.

Artikel 8a

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de schipper en opvarenden van
een Nederlands vaartuig die zich buiten Nederland, ook buiten boord,
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schuldig maken aan een van de strafbare feiten omschreven in Titel XXIX
van het Tweede Boek en Titel IX van het Derde Boek.

Artikel 8b

1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder tegen wie de
strafvervolging door Nederland van een vreemde staat is overgenomen op
grond van een verdrag waaruit de bevoegdheid tot strafvervolging voor
Nederland volgt.

2. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder tegen wie de
strafvervolging door het Nederlands openbaar ministerie is overgenomen
op grond van een daartoe strekkend verzoek van het openbaar ministerie
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

3. De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op een ieder wiens
uitlevering ter zake van een terroristisch misdrijf dan wel een
misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch
misdrijf ontoelaatbaar is verklaard, afgewezen of geweigerd.

4. De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op een ieder tegen
wie de strafvervolging door Nederland is overgenomen op verzoek van
een krachtens verdrag of besluit van een door een volkenrechtelijke
organisatie ingesteld internationaal gerecht.

Artikel 8c

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die zich buiten
Nederland schuldig maakt aan een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld,
indien deze vreemdeling zich in Nederland bevindt en:

a. uitlevering ter zake van dit misdrijf is geweigerd op een grond die
niet tevens inhoudt dat naar Nederlands recht geen vervolging kan
plaatshebben, of

b. uitlevering ter zake van dit misdrijf wegens het ontbreken van een
verdragsrelatie niet mogelijk is, voor zover op het feit door de wet
van het land waar het begaan is, straf is gesteld.

Artikel 8d

De toepasselijkheid van de artikelen 2 tot en met 8c wordt beperkt door de
uitzonderingen in het volkenrecht erkend.

Titel II. Straffen

Artikel 9

1. De straffen zijn:

a. hoofdstraffen:

1°. gevangenisstraf;

2°. hechtenis;

3°. taakstraf;

4°. geldboete;

b. bijkomende straffen:

1°. ontzetting van bepaalde rechten;

2°. verbeurdverklaring;

3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

2. Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een
vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die
worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan, behoudens in bij de wet
bepaalde gevallen, in plaats daarvan een taakstraf worden opgelegd.

3. In het geval gevangenisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis
daaronder niet begrepen, of een taakstraf wordt opgelegd, kan tevens
een geldboete worden opgelegd.

4. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis,
vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, waarvan het
onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen deel ten hoogste zes maanden
bedraagt, kan de rechter tevens een taakstraf opleggen.

5. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar
oplegging toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen
en met andere bijkomende straffen worden opgelegd.

Artikel 9a

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van
het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder
het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in
het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.

Artikel 10

1. De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk.

2. De duur van de tijdelijke gevangenisstraf is ten minste een dag en
ten hoogste achttien jaren.

3. Zij kan voor ten hoogste dertig achtereenvolgende jaren worden
opgelegd in de gevallen waarin op het misdrijf levenslange en
tijdelijke gevangenisstraf ter keuze van de rechter zijn gesteld, en
in die waarin wegens strafverhoging ter zake van samenloop van
misdrijven, terroristische misdrijven, herhaling van misdrijf of het
bepaalde bij artikel 44, de tijd van achttien jaren wordt
overschreden.

4. Zij kan in geen geval de tijd van dertig jaren te boven gaan.

Artikel 11

Bij of krachtens wet worden regels gesteld ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.
Deze regels betreffen in elk geval:

a. de aanwijzing en de bestemming van inrichtingen bestemd voor deze
tenuitvoerlegging;

b. de selectie van de personen ten aanzien van wie de
tenuitvoerlegging van de voornoemde straffen en maatregelen
plaatsvindt voor de inrichtingen;

c. het beheer van de inrichtingen en het toezicht daarop;

d. het regime in de inrichtingen;

e. gevallen waarin en de wijze waarop beperkingen op de grondrechten
van de onder b omschreven personen plaats kan vinden;

f. de rechtsgang voor de onder b omschreven personen aangaande hun
rakende beslissingen het regime van de inrichting betreffende alsmede
aangaande hun betreffende beslissingen tot plaatsing en overplaatsing.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 12a [Vervallen per 01-06-1953]

Artikel 13

1. Een veroordeelde tot gevangenisstraf die wegens de gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens daarvoor
in aanmerking komt, kan worden geplaatst in een justitiële inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden; de artikelen 37c, 37d
en 37e zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

2. Indien een veroordeelde tot gevangenisstraf tevens de maatregel van
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is
opgelegd, wordt op regelmatige tijdstippen beoordeeld of de
veroordeelde dient te worden geplaatst in een justitiële inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven omtrent
deze beoordeling. Deze regels betreffen in elk geval de frequentie van
de beoordelingen, de te volgen procedure, waaronder de advisering door
gedragsdeskundigen, en de wijze waarop de beoordelingen dienen plaats
te vinden.

3. De plaatsing ingevolge het eerste lid en de beëindiging daarvan
geschieden volgens regels, bij algemene maatregel van bestuur te
stellen, op last van de Minister van Justitie, gegeven na een met
redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies van ten minste twee
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines - waaronder een
psychiater - die de betrokkene hebben onderzocht. Zodanig advies dient
door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door ieder van hen
afzonderlijk te zijn uitgebracht.

4. Tegen de beslissing tot plaatsing, de beslissing tot beëindiging
daarvan en de beslissing tot niet plaatsing in afwijking van het
advies van de rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 37b,
tweede lid, kan de veroordeelde binnen vier weken nadat die beslissing
aan hem is medegedeeld beroep instellen bij de Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Het bepaalde in Hoofdstuk
XVI van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden is van
overeenkomstige toepassing.

5. De overplaatsing en het beroep daartegen van de veroordeelden
geschieden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de
overplaatsing en het beroep daartegen van ter beschikking gestelden
ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege als
bedoeld in artikel 37b of 38c is gegeven.

Artikel 13a [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 13b [Vervallen per 01-06-1999]

Artikel 13c [Vervallen per 01-06-1999]

Artikel 13d [Vervallen per 24-12-1975]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 14a

1. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen,
tot taakstraf of tot geldboete, kan de rechter bepalen dat de straf of
een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd.

2. Ingeval van veroordeling tot gevangenisstraf van meer dan twee
jaren en ten hoogste vier jaren kan de rechter bepalen dat een
gedeelte van de straf, tot ten hoogste twee jaren, niet zal worden
tenuitvoergelegd.

3. De rechter kan voorts bepalen dat opgelegde bijkomende straffen
geheel of gedeeltelijk niet zullen worden tenuitvoergelegd.

Artikel 14b

1. De rechter die bepaalt dat een door hem opgelegde straf geheel of
gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd, stelt daarbij een
proeftijd vast.

2. De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren. De proeftijd kan ten
hoogste tien jaren bedragen indien er ernstig rekening mee moet worden
gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van
het lichaam van een of meer personen.

3. De proeftijd kan eveneens ten hoogste tien jaren bedragen indien er
ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom
een misdrijf zal begaan dat de gezondheid of het welzijn van een of
meer dieren benadeelt. Onder het benadelen van de gezondheid of het
welzijn van een dier wordt voor de toepassing van dit artikel mede
begrepen het misdrijf, bedoeld in de artikelen 254 en 254a.

4. De proeftijd gaat in:

a. indien een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, eerste en
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is uitgereikt of
toegezonden, op de vijftiende dag nadat de einduitspraak is
gedaan, tenzij door de tijdige aanwending van een rechtsmiddel
het vonnis of arrest niet onherroepelijk is geworden;

b. indien een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering moet worden betekend, op
de vijftiende dag na die betekening, tenzij door de tijdige
aanwending van een rechtsmiddel het vonnis of arrest niet
onherroepelijk is geworden;

c. indien de rechter een bevel als bedoeld in artikel 14e, eerste
lid, heeft gegeven, op de dag van de einduitspraak.

5. De proeftijd loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde
rechtens zijn vrijheid is ontnomen.

Artikel 14c

1. Toepassing van artikel 14a geschiedt onder de algemene voorwaarden
dat:

a. de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit, en

b. de veroordeelde, voor zover aan de toepassing van artikel 14a
bijzondere voorwaarden als bedoeld in het tweede lid zijn
gesteld:

1°. 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; en

2°. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht,
bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen.

2. Bij toepassing van artikel 14a kunnen voorts de volgende bijzondere
voorwaarden worden gesteld, waaraan de veroordeelde gedurende de
proeftijd, of een bij de veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan
wel binnen een door de rechter te bepalen termijn, ten hoogste gelijk
aan de proeftijd, heeft te voldoen:

1°. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare
feit veroorzaakte schade;

2°. geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit
veroorzaakte schade;

3°. storting van een door de rechter 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;

4°. storting van een door de rechter 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. Het bedrag kan niet hoger zijn
dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan
worden opgelegd;

5°. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde
personen of instellingen;

6°. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde
locatie te bevinden;

7°. een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een
bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn;

8°. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij
een bepaalde instantie;

9°. 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;

10°. opneming van de veroordeelde in een zorginstelling;

11°. een verplichting zich onder behandeling te stellen van een
deskundige of zorginstelling;

12°. het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of
maatschappelijke opvang;

13°. het deelnemen aan een gedragsinterventie;

14°. andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde
betreffende.

3. Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden
verbonden.

4. Bij het stellen van één van de bijzondere voorwaarden genoemd in
het tweede lid, onder 3° en 4°, vinden de artikelen 23, eerste en
tweede lid, en 24 overeenkomstige toepassing.

Artikel 14d

1. Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het openbaar
ministerie belast.

2. De rechter kan aan een krachtens algemene maatregel van bestuur
aangewezen reclasseringsinstelling opdracht geven toezicht te houden
op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve
daarvan te begeleiden. Bij het houden van toezicht op de naleving van
de voorwaarden stelt de reclasseringsinstelling de identiteit van de
veroordeelde vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.
Indien een voorwaarde niet wordt nageleefd, doet de
reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar
ministerie.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent het uit te oefenen toezicht.

Artikel 14e

1. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van
het openbaar ministerie, bevelen dat de op grond van artikel 14c
gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d uit te oefenen
toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn, indien er ernstig rekening mee
moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan door de rechter die
kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve, op verzoek van de
veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

Artikel 14f

1. De rechter die de voorwaarde heeft gesteld kan hetzij na de
ontvangst van een vordering van het openbaar ministerie, hetzij op
verzoek van de veroordeelde de proeftijd verkorten of deze éénmaal
verlengen. De verlenging geschiedt met ten hoogste twee jaren.

2. Evenzo kan de in het eerste lid bedoelde rechter gedurende de
proeftijd of gedurende de tijd dat deze is geschorst in de gestelde
bijzondere voorwaarden of in de termijn waartoe deze voorwaarden in
haar werking binnen de proeftijd zijn beperkt wijziging brengen, deze
voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere voorwaarden stellen en een
opdracht als bedoeld in artikel 14d geven, wijzigen of opheffen.

Artikel 14fa

1. In geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf waarvan de rechter
heeft bepaald dat de straf of een gedeelte daarvan niet ten uitvoer
zal worden gelegd, kan het openbaar ministerie de aanhouding van de
veroordeelde bevelen, indien er ernstige redenen bestaan voor het
vermoeden dat enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd. Indien
het bevel van het openbaar ministerie niet kan worden afgewacht, kan
de hulpofficier de aanhouding van de veroordeelde bevelen. De
hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld schriftelijk of
mondeling kennis aan het openbaar ministerie.

2. Het openbaar ministerie dient, indien het de aanhouding
noodzakelijk blijft vinden, onverwijld een vordering tot voorlopige
tenuitvoerlegging in bij de rechter-commissaris en een vordering als
bedoeld in artikel 14g, eerste lid, in bij de rechter.

3. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na
aanhouding. Hangende de beslissing van de rechter-commissaris wordt de
veroordeelde niet in vrijheid gesteld.

4. De veroordeelde wordt door de rechter-commissaris gehoord. De
artikelen 40 en 191 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing. De raadsman is bevoegd bij het onderzoek
tegenwoordig te zijn en van de daarop betrekking hebbende stukken
kennis te nemen.

5. Indien de rechter-commissaris de vordering van het openbaar
ministerie toewijst, beveelt hij de voorlopige tenuitvoerlegging van
de niet ten uitvoer gelegde vrijheidsstraf. Indien hij de vordering
afwijst, beveelt hij de invrijheidstelling van de veroordeelde.

6. Het openbaar ministerie stelt de veroordeelde onverwijld
schriftelijk in kennis van de beslissing van de rechter-commissaris.

7. De termijn van de voorlopige tenuitvoerlegging eindigt van
rechtswege met ingang van het tijdstip waarop de duur van de
vrijheidsbeneming gelijk wordt aan de duur van de ten uitvoer te
leggen straf.

8. Het bevel tot voorlopige tenuitvoerlegging kan door de rechter die
bevoegd is te oordelen over de vordering tot tenuitvoerlegging
ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het
openbaar ministerie, worden opgeheven.

Artikel 14g

1. Indien enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd kan de
rechter, na ontvangst van een vordering van het openbaar ministerie en
onverminderd het bepaalde in artikel 14f,

1°. gelasten dat de niet ten uitvoergelegde straf alsnog zal
worden tenuitvoergelegd;

2°. al of niet onder instandhouding of wijziging van de
voorwaarden gelasten dat een gedeelte van de niet
tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

2. In plaats van een last tot tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf
te geven kan de rechter een taakstraf als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onderdeel a, onder 3°, gelasten. De artikelen 22b tot en met 22k
zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Tot behandeling van de vordering is bevoegd de rechter die de straf
heeft opgelegd. Indien de veroordeelde wordt vervolgd wegens een
strafbaar feit, begaan voor het einde van de proeftijd, is tot
behandeling van de vordering bevoegd:

a. de rechtbank, indien deze bevoegd is tot kennisneming in
eerste aanleg van het feit,

b. de kantonrechter, indien deze bevoegd is tot kennisneming van
dat feit en van feiten, terzake waarvan de veroordeling, waarop
de vordering betrekking heeft, is uitgesproken.

De vordering wordt in dat geval ingediend door het openbaar ministerie
belast met de vervolging van het feit en kan slechts bij gelegenheid
van een veroordeling terzake worden toegewezen. Strekt de vordering
tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf van meer dan een jaar,
dan wordt zij niet door een enkelvoudige kamer van de rechtbank
behandeld.

4. Wanneer overeenkomstig artikel 14c, tweede lid, onder 3°, een
waarborgsom is gestort kan de rechter voorts een beslissing nemen,
krachtens welke die som geheel of ten dele aan de Staat vervalt.

5. De in het eerste en tweede lid bedoelde vordering wordt gedagtekend
op de dag van ontvangst ter griffie. Het openbaar ministerie is in
zijn vordering niet ontvankelijk wanneer zij later wordt ingediend dan
drie maanden na het verstrijken der proeftijd.

6. Bij toepassing van het eerste of tweede lid, beveelt de rechter dat
de vrijheidsbeneming ondergaan uit hoofde van artikel 14fa geheel in
mindering zal worden gebracht bij de tenuitvoerlegging van de straf.
Indien hij dit bevel geeft terzake van een taakstraf, bepaalt hij in
zijn uitspraak volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden.

Artikel 14h

1. In de gevallen in de artikelen 14f en 14g bedoeld brengt het
openbaar ministerie de zaak aan door de indiening van een met redenen
omklede vordering. In het geval dat enige gestelde voorwaarde niet is
nageleefd, ziet het openbaar ministerie slechts af van een vordering
als bedoeld in artikel 14g, eerste lid, indien naar het oordeel van
het openbaar ministerie met een vordering als bedoeld in artikel 14f
of met een waarschuwing kan worden volstaan. Is door de veroordeelde
een verzoek tot toepassing van artikel 14f tot de rechter gericht, dan
dient het openbaar ministerie ten spoedigste nadat het verzoekschrift
in zijn handen is gesteld een met redenen omklede conclusie in.

2. Onmiddellijk na de indiening van de vordering of de conclusie
bepaalt de rechter, tenzij de summiere kennisneming van de stukken hem
aanleiding geeft om de vordering of het verzoek buiten behandeling te
laten, een dag voor het onderzoek van de zaak. In het geval, bedoeld
in artikel 14g, derde lid, tweede volzin, geschiedt de behandeling van
de vordering gelijktijdig met de behandeling van het feit waarvoor de
veroordeelde wordt vervolgd. In de overige gevallen geschiedt het
onderzoek van de zaak binnen dertig dagen nadat de rechter-commissaris
op grond van artikel 14fa de voorlopige tenuitvoerlegging heeft
bevolen.

3. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde en degene die met
reclasseringstoezicht is belast tot bijwoning van het onderzoek
oproepen, onder betekening van de vordering of de conclusie aan de
veroordeelde.

4. Zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde is bevoegd
getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of schriftelijk te doen
oproepen om bij het onderzoek tegenwoordig te zijn. De artikelen 260
en 263 van het Wetboek van Strafvordering vinden overeenkomstige
toepassing.

5. De veroordeelde en degene die met reclasseringstoezicht is belast
kunnen vóór de aanvang van het onderzoek van de stukken kennis nemen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de raadsman van de veroordeelde of,
indien de zaak bij de kantonrechter wordt behandeld, ten aanzien van
een bijzonder daartoe door de veroordeelde gemachtigde. Het bepaalde
bij en krachtens artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 14i

1. Het onderzoek vindt plaats ter openbare terechtzitting.

2. Het openbaar ministerie is bij het onderzoek tegenwoordig en wordt
terzake gehoord.

3. De veroordeelde en degene die met reclasseringstoezicht is belast
kunnen bij het onderzoek tegenwoordig zijn en worden alsdan gehoord.
De veroordeelde kan zich door een raadsman of, indien de zaak bij de
kantonrechter wordt behandeld, door een bijzonder daartoe door de
veroordeelde gemachtigde, doen bijstaan.

4. In gevallen waarin de behandeling van de zaak niet gelijktijdig
geschiedt met de behandeling van een feit waarvoor de veroordeelde
wordt vervolgd, vinden de artikelen 260, eerste lid, 268, tweede lid,
269 tot en met 277, 278, tweede lid, 281, 284, eerste lid, 286, 287,
tweede en derde lid, 288, 289, eerste, tweede en derde lid, 290 tot en
met 297, 299, 300, 301, 309, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 320, eerste
en tweede lid, 322, 324, 326 tot en met 329, 331, 345, eerste en derde
lid, en 346 van het Wetboek van Strafvordering overeenkomstige
toepassing.

5. De in het vierde lid genoemde artikelen vinden geen toepassing voor
zover deze betrekking hebben op een getuige wiens identiteit niet of
slechts ten dele blijkt.

6. Gedurende het onderzoek kan het openbaar ministerie zijn ingediende
vordering of conclusie en de veroordeelde zijn verzoek wijzigen.

Artikel 14j

1. Rechterlijke beslissingen omtrent vorderingen van het openbaar
ministerie of verzoeken van de veroordeelde zijn met redenen omkleed
en worden in het openbaar uitgesproken. Zij zijn, voor zover zij geen
deel uitmaken van uitspraken terzake van andere strafbare feiten, niet
aan enig rechtsmiddel onderworpen.

2. De inhoud van de in het eerste lid bedoelde beslissingen wordt
onverwijld vanwege het openbaar ministerie schriftelijk medegedeeld
aan de veroordeelde en aan degene die met reclasseringstoezicht is
belast, zomede aan degene die bij de beslissing daarvan wordt
ontheven. Indien de beslissing een wijziging van de bijzondere
voorwaarden bevat of daarbij alsnog bijzondere voorwaarden zijn
gesteld wordt de mededeling aan de veroordeelde in persoon betekend.

Artikel 14k

1. Wanneer overeenkomstig artikel 14c, tweede lid, onder 3°, een
waarborgsom is gestort, wordt deze aan de veroordeelde teruggegeven,
voor zover die som niet krachtens een rechterlijke beslissing, als
bedoeld in artikel 14g, derde lid, aan de Staat is vervallen. De
teruggave geschiedt zodra vaststaat dat zodanige beslissing niet meer
kan worden genomen, onverminderd de bevoegdheid van de rechter om, op
vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de
veroordeelde, te bevelen dat gehele of gedeeltelijke teruggave op een
eerder tijdstip zal plaats hebben.

2. In geval van een vordering of verzoek als bedoeld in het vorige lid
vinden de artikelen 14h-14j overeenkomstige toepassing.

3. De aanspraak op teruggave is niet overdraagbaar.

Artikel 14l

In de gevallen waarin een vordering tot tenuitvoerlegging, als bedoeld in
artikel 14g, eerste lid, wordt afgewezen of het openbaar ministerie in
zijn vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, kan het gerecht in
feitelijke aanleg dat als laatste over de vordering heeft geoordeeld op
verzoek van de veroordeelde hem een vergoeding ten laste van de staat
toekennen voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van
vrijheidsbeneming ondergaan uit hoofde van artikel 14fa. De artikelen 89,
eerste lid, tweede volzin, tweede lid, en zesde lid, 90 en 93 van het
Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

1. De veroordeelde tot vrijheidsstraf van meer dan een jaar en ten
hoogste twee jaren, wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld wanneer
de vrijheidsbeneming ten minste een jaar heeft geduurd en van het
alsdan nog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf eenderde
gedeelte is ondergaan.

2. De veroordeelde tot tijdelijke gevangenisstraf van meer dan twee
jaren wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld wanneer hij tweederde
gedeelte daarvan heeft ondergaan.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien:

a. de rechter op grond van artikel 14a heeft bepaald dat een
gedeelte van de vrijheidsstraf niet ten uitvoer zal worden
gelegd;

b. de rechter een last als bedoeld in artikel 14g, eerste lid,
heeft gegeven;

c. de veroordeelde een vreemdeling is die geen rechtmatig
verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000.

4. Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt de tijd
die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak in
verzekering, in voorlopige hechtenis of in detentie in het buitenland
ingevolge een Nederlands verzoek om uitlevering is doorgebracht onder
de termijn begrepen, tenzij die tijd, met toepassing van artikel 68,
eerste lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering, reeds
in mindering is gebracht op een andere straf die de veroordeelde heeft
ondergaan.

5. Indien de veroordeelde meer dan één vrijheidsstraf heeft te
ondergaan, worden deze zo enigszins mogelijk aaneensluitend ten
uitvoer gelegd. In dat geval worden geheel onvoorwaardelijk ten
uitvoer te leggen vrijheidsstraffen gezamenlijk, met uitzondering van
vervangende hechtenis, als één vrijheidsstraf aangemerkt, waarop dit
artikel en de artikelen 15a tot en met 15l van toepassing zijn.

6. De artikelen 570 en 570a van het Wetboek van Strafvordering zijn
van toepassing.

7. In afwijking van het eerste en het tweede lid, kan Onze Minister
van Veiligheid en Justitie bepalen dat de voorwaardelijke
invrijheidstelling op een eerder tijdstip plaatsvindt in het geval van
de tenuitvoerlegging van een in het buitenland opgelegde
vrijheidsstraf in Nederland, indien de veroordeelde op dat eerdere
tijdstip voorwaardelijk in vrijheid zou zijn gesteld, als de
tenuitvoerlegging niet aan Nederland zou zijn overgedragen.

Artikel 15a

1. De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt onder de algemene
voorwaarden dat:

a. de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit, en

b. de veroordeelde, voor zover aan de voorwaardelijke
invrijheidstelling bijzondere voorwaarden als bedoeld in het
tweede lid worden gesteld:

1°. 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; en

2°. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht,
bedoeld in artikel 15b, tweede lid, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen.

2. Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen daarnaast
bijzondere voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde
worden gesteld.

3. De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden:

1°. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde
personen of instellingen;

2°. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde
locatie te bevinden;

3°. een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een
bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn;

4°. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij
een bepaalde instantie;

5°. 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;

6°. opneming van de veroordeelde in een zorginstelling gedurende
een bepaalde termijn, ten hoogste gelijk aan de proeftijd;

7°. een verplichting zich onder behandeling te stellen van een
deskundige of zorginstelling gedurende een bepaalde termijn, ten
hoogste gelijk aan de proeftijd;

8°. het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of
maatschappelijke opvang gedurende een bepaalde termijn, ten
hoogste gelijk aan de proeftijd;

9°. het deelnemen aan een gedragsinterventie;

10°. andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde
betreffende, waaraan deze gedurende de proeftijd heeft te
voldoen.

4. Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden
verbonden.

5. Het openbaar ministerie neemt de beslissing omtrent het stellen van
bijzondere voorwaarden.

6. De directeur van de penitentiaire inrichting adviseert omtrent de
te stellen bijzondere voorwaarden. De reclassering kan adviseren
omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden.

7. Het openbaar ministerie kan de gestelde bijzondere voorwaarden
aanvullen, wijzigen of opheffen. Zodanige wijziging wordt de
veroordeelde terstond schriftelijk medegedeeld.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent de totstandkoming van de beslissing,
bedoeld in het vijfde en het zevende lid.

Artikel 15b

1. Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het openbaar
ministerie belast.

2. Het openbaar ministerie kan aan een krachtens algemene maatregel
van bestuur aangewezen reclasseringsinstelling opdracht geven toezicht
te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten
behoeve daarvan te begeleiden. Bij het houden van toezicht op de
naleving van de voorwaarden stelt de reclasseringsinstelling de
identiteit van de veroordeelde vast op de wijze, bedoeld in artikel
27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering. Indien een voorwaarde niet wordt nageleefd, doet de
reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar
ministerie.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent het uit te oefenen toezicht.

Artikel 15c

1. De proeftijd gaat in op de dag van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.

2. De proeftijd van de algemene voorwaarde is gelijk aan de periode
waarover voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend, maar
bedraagt ten minste een jaar.

3. De proeftijd van een bijzondere voorwaarde wordt door het openbaar
ministerie vastgesteld, maar is ten hoogste gelijk aan de periode
waarover voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend.

4. De proeftijd loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde
rechtens zijn vrijheid is ontnomen.

Artikel 15d

1. Voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden uitgesteld of
achterwege blijven indien:

a. de veroordeelde op grond van de gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens is geplaatst in een
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden en zijn
verpleging voortzetting behoeft;

b. is gebleken dat de veroordeelde zich na de aanvang van de
tenuitvoerlegging van zijn straf ernstig heeft misdragen, welke
misdraging kan blijken uit:

1°. ernstige bezwaren of een veroordeling terzake van een
misdrijf;

2°. gedrag dat tijdens de tenuitvoerlegging van de straf
meermalen heeft geleid tot het opleggen van een
disciplinaire straf;

c. de veroordeelde na de aanvang van de tenuitvoerlegging van
zijn straf zich hieraan onttrekt of hiertoe een poging doet;

d. door het stellen van voorwaarden het recidiverisico voor
misdrijven onvoldoende kan worden ingeperkt dan wel indien de
veroordeelde zich niet bereid verklaart de voorwaarden na te
leven;

e. de vrijheidsstraf die ten uitvoer wordt gelegd, voortvloeit
uit een onherroepelijke veroordeling door een buitenlandse
rechter en de tenuitvoerlegging overeenkomstig het toepasselijke
verdrag is overgenomen, voorzover de mogelijkheid van uitstel of
achterwege blijven van voorwaardelijke invrijheidstelling de
instemming van de buitenlandse autoriteit met de overbrenging
heeft bevorderd.

2. Voorwaardelijke invrijheidstelling kan tevens worden uitgesteld of
achterwege blijven, indien de feiten of omstandigheden als genoemd in
het eerste lid, onder b, c of d, zich hebben voorgedaan gedurende de
periode die ingevolge artikel 27, eerste lid, op de vrijheidsstraf in
mindering wordt gebracht.

3. Indien Onze Minister van Justitie van oordeel is dat er op een van
de gronden, genoemd in het eerste lid, reden is de voorwaardelijke
invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of
achterwege te laten, verzoekt hij het openbaar ministerie om een
daartoe strekkende vordering in te dienen.

4. Indien het openbaar ministerie van oordeel is dat er op een van de
gronden, genoemd in het eerste lid, reden is de voorwaardelijke
invrijheidstelling met een bepaalde termijn uit te stellen of
achterwege te laten, richt het onverwijld een daartoe strekkende
schriftelijke vordering tot de rechtbank die in eerste aanleg heeft
kennisgenomen van het strafbare feit terzake waarvan de straf die ten
uitvoer wordt gelegd, is opgelegd. De vordering bevat de grond waarop
zij berust. Een afschrift van de vordering wordt toegezonden aan de
veroordeelde.

5. In de gevallen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, is tot
kennisneming van de vordering bevoegd de rechtbank die in eerste
aanleg heeft geoordeeld terzake van het feit waarvoor de langste
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd. Bij straffen van gelijke
lengte zijn rechtbanken gelijkelijk bevoegd. In het geval van de
tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing is tot
kennisneming van de vordering bevoegd de rechtbank die het verlof tot
tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen heeft verleend, dan wel de
rechtbank in het arrondissement waar de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf plaatsvindt.

6. De vordering, bedoeld in het vierde lid, dient uiterlijk dertig
dagen vóór het tijdstip van voorwaardelijke invrijheidstelling te zijn
ontvangen op de griffie van de rechtbank. Het openbaar ministerie is
in een later ingediende vordering ontvankelijk indien het aannemelijk
maakt dat een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich eerst
nadien heeft voorgedaan.

7. De voorwaardelijke invrijheidstelling kan telkens opnieuw met een
bepaalde termijn worden uitgesteld dan wel, nadat zij is uitgesteld,
achterwege blijven. Het derde tot en met zesde lid zijn van
toepassing.

Artikel 15e

1. Bij de vordering, bedoeld in artikel 15d, vierde lid, zendt het
openbaar ministerie de daarop betrekking hebbende stukken aan de
rechtbank toe. De voorzitter van de rechtbank bepaalt daarop
onverwijld een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij hij
vaststelt dat het openbaar ministerie in zijn vordering niet kan
worden ontvangen.

2. Hangende de beslissing van de rechtbank wordt de veroordeelde niet
voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

3. Indien niet blijkt dat de veroordeelde een raadsman heeft, geeft de
voorzitter op verzoek van de veroordeelde aan het bestuur van de raad
voor rechtsbijstand last tot toevoeging van een raadsman. De
veroordeelde en zijn raadsman kunnen voor de aanvang van het onderzoek
van de stukken kennis nemen. Artikel 32 van het Wetboek van
Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.

4. Zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde is bevoegd
getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of schriftelijk te doen
oproepen om bij het onderzoek tegenwoordig te zijn. De artikelen 260
en 263 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige
toepassing.

5. De zaak kan worden behandeld en beslist door een enkelvoudige kamer
van de rechtbank. Het onderzoek van de zaak vindt plaats ter openbare
terechtzitting. De veroordeelde wordt in de gelegenheid gesteld bij de
behandeling van zijn zaak tegenwoordig te zijn en zich door een
raadsman te doen bijstaan. Het openbaar ministerie is bij het
onderzoek aanwezig en wordt ter zake gehoord. Gedurende het onderzoek
kan het openbaar ministerie zijn ingediende vordering wijzigen.

6. De artikelen 268, tweede en derde lid, 269 tot en met 277, 278,
tweede lid, 279, 281, 284, eerste lid, 286, 287, tweede en derde lid,
288 tot en met 311, 315, 316, 318, 319, 320, eerste en tweede lid,
321, 322, 324, 326 tot en met 331, 345, eerste en derde lid, en 346
van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige
toepassing.

7. De in het zesde lid genoemde artikelen vinden geen toepassing
voorzover deze betrekking hebben op een getuige wiens identiteit niet
of slechts ten dele blijkt.

Artikel 15f

1. Indien de rechtbank de vordering van het openbaar ministerie,
bedoeld in artikel 15d, vierde lid, toewijst, bepaalt hij dat de
veroordeelde op het in de vordering aangegeven tijdstip in vrijheid
zal worden gesteld.

2. Indien de rechtbank de vordering geheel of gedeeltelijk afwijst,
bepaalt hij op welk tijdstip de veroordeelde voorwaardelijk in
vrijheid zal worden gesteld.

3. De rechtbank kan in zijn beslissing omtrent de vordering adviseren
omtrent aan de voorwaardelijke invrijheidstelling te verbinden
bijzondere voorwaarden.

4. De beslissing van de rechtbank omtrent de vordering is met redenen
omkleed en wordt in het openbaar uitgesproken. Het openbaar ministerie
stelt de veroordeelde onverwijld schriftelijk in kennis van de
beslissing van de rechtbank.

5. Tegen de beslissing van de rechtbank staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 15g

Voorwaardelijke invrijheidstelling kan geheel of gedeeltelijk worden
herroepen indien de veroordeelde een daaraan verbonden voorwaarde niet
heeft nageleefd. Indien de voorwaardelijke invrijheidstelling gedeeltelijk
is herroepen, wordt de veroordeelde, nadat hij het alsnog ten uitvoer te
leggen gedeelte van de vrijheidsstraf heeft ondergaan, opnieuw
voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

Artikel 15h

1. Indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een
veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld zich zodanig
heeft gedragen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling zal worden
herroepen, kan zijn aanhouding worden bevolen door het openbaar
ministerie. Indien het bevel van het openbaar ministerie niet kan
worden afgewacht, kan de hulpofficier de aanhouding van de
veroordeelde bevelen. De hulpofficier geeft van de aanhouding
onverwijld schriftelijk of mondeling kennis aan het openbaar
ministerie.

2. Het openbaar ministerie dient, indien het de aanhouding
noodzakelijk blijft vinden, onverwijld een vordering tot schorsing van
de voorwaardelijke invrijheidstelling in bij de rechter-commissaris en
een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, in bij de
rechter.

3. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na
aanhouding. Hangende de beslissing van de rechter-commissaris wordt de
veroordeelde niet in vrijheid gesteld.

4. De veroordeelde wordt door de rechter-commissaris gehoord. De
artikelen 40 en 191 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing. De raadsman is bevoegd bij het onderzoek
tegenwoordig te zijn en van de daarop betrekking hebbende stukken
kennis te nemen.

5. Indien de rechter-commissaris de vordering van het openbaar
ministerie toewijst, beveelt hij de schorsing van de voorwaardelijke
invrijheidstelling. Indien hij de vordering afwijst, beveelt hij de
hervatting van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de
veroordeelde.

6. Het openbaar ministerie stelt de veroordeelde onverwijld
schriftelijk in kennis van de beslissing van de rechter-commissaris.

7. De termijn van de schorsing eindigt van rechtswege met ingang van
het tijdstip waarop de duur van de vrijheidsbeneming gelijk wordt aan
de duur van de periode waarover voorwaardelijke invrijheidstelling is
verleend.

8. Het bevel tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling
kan door de rechtbank worden opgeheven. Zij kan dit ambtshalve doen,
op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar
ministerie.

Artikel 15i

1. Indien Onze Minister van Justitie van oordeel is dat de
veroordeelde een voorwaarde niet heeft nageleefd en gehele of
gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling
geboden is, verzoekt hij het openbaar ministerie om een daartoe
strekkende vordering in te dienen.

2. Indien het openbaar ministerie van oordeel is dat de veroordeelde
een voorwaarde niet heeft nageleefd, dient het onverwijld een
schriftelijke vordering tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling in bij de rechtbank. De vordering bevat de grond
waarop zij berust. Het openbaar ministerie ziet slechts af van de
vordering, indien naar het oordeel van het openbaar ministerie met het
wijzigen van de voorwaarden of met een waarschuwing kan worden
volstaan.

3. Tot kennisneming van de vordering is bevoegd de rechtbank die in
eerste aanleg heeft kennisgenomen van het strafbare feit terzake
waarvan de straf die ten uitvoer wordt gelegd, is opgelegd. Indien de
veroordeelde wordt vervolgd wegens een strafbaar feit begaan voor het
einde van de proeftijd en de vordering strekt tot herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met dat strafbare feit
is bevoegd de rechtbank die bevoegd is tot kennisneming van het
strafbare feit. De vordering wordt ingediend door het openbaar
ministerie dat is belast met de vervolging van het strafbare feit en
kan bij gelegenheid van een veroordeling terzake van dat strafbare
feit worden toegewezen.

4. In de gevallen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, is tot
kennisneming van de vordering bevoegd de rechtbank die in eerste
aanleg heeft geoordeeld terzake van het feit waarvoor de langste
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd. Bij straffen van gelijke
lengte zijn rechtbanken gelijkelijk bevoegd. In het geval van de
tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing is tot
kennisneming van de vordering bevoegd de rechtbank die het verlof tot
tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen heeft verleend, dan wel de
rechtbank in het arrondissement waar de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf plaatsvindt.

5. Bij de vordering zendt het openbaar ministerie de daarop betrekking
hebbende stukken aan de rechtbank toe. De voorzitter van de rechtbank
bepaalt daarop onverwijld een dag voor het onderzoek van de zaak,
tenzij hij vaststelt dat het openbaar ministerie in zijn vordering
niet kan worden ontvangen. In het geval bedoeld in het derde lid,
tweede volzin, geschiedt de behandeling van de zaak gelijktijdig met
de behandeling van het strafbare feit waarvoor de veroordeelde wordt
vervolgd.

6. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde en indien artikel 15b,
tweede lid, is toegepast, degene die met begeleiding en toezicht is
belast, tot bijwoning van de zitting oproepen onder betekening van de
vordering aan de veroordeelde.

7. In de gevallen waarin de behandeling van de zaak niet gelijktijdig
geschiedt met de behandeling van een feit waarvoor de veroordeelde
wordt vervolgd, is artikel 15e, derde tot en met zevende lid, van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 15j

1. Indien de vordering van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel
15i, tweede lid, wordt toegewezen, gelast de rechtbank dat het
gedeelte van de vrijheidsstraf dat als gevolg van de toepassing van de
regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is
gelegd, alsnog geheel of gedeeltelijk moet worden ondergaan. De
rechtbank kan in zijn beslissing omtrent de vordering adviseren
omtrent aan de voorwaardelijke invrijheidstelling te verbinden
bijzondere voorwaarden.

2. In het geval dat de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt
herroepen nadat zij is geschorst, wordt de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf geacht te zijn hervat op de dag van de aanhouding,
bedoeld in artikel 15h, eerste lid.

3. De beslissing van de rechtbank omtrent de vordering is met redenen
omkleed en wordt in het openbaar uitgesproken. Het openbaar ministerie
stelt de veroordeelde onverwijld in kennis van de beslissing van de
rechtbank.

4. Tegen de beslissing van de rechtbank over de vordering tot
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling staat, voor zover
zij geen deel uitmaakt van uitspraken terzake van andere strafbare
feiten, geen rechtsmiddel open. De rechter die in hoger beroep of
beroep in cassatie kennisneemt van een vordering tot herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling, heeft gelijke bevoegdheid als in
het eerste lid en in artikel 15h, achtste lid, aan de rechtbank is
toegekend.

Artikel 15k

In de gevallen waarin een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling wordt afgewezen of het openbaar ministerie in zijn
vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, kan het gerecht in feitelijke
aanleg dat als laatste over de vordering heeft geoordeeld op verzoek van
de veroordeelde hem een vergoeding ten laste van de staat toekennen voor
de schade die hij heeft geleden ten gevolge van vrijheidsbeneming
ondergaan uit hoofde van artikel 15h, vijfde lid. De artikelen 89, eerste
lid, tweede volzin, tweede lid, en zesde lid, 90 en 93 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15l

1. In afwijking van artikel 15, eerste en tweede lid, kan Onze
Minister van Justitie bepalen dat voor een bepaalde periode en voor
bepaalde categorieën gedetineerden de voorwaardelijke
invrijheidstelling op een eerder tijdstip kan plaatsvinden in verband
met een tekort aan plaatsen voor de tenuitvoerlegging van
vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen in penitentiaire
inrichtingen.

2. Indien Onze Minister van Justitie toepassing geeft aan het eerste
lid, wordt daarvan mededeling gedaan in de Staatscourant. Van de
plaatsing in de Staatscourant wordt onverwijld mededeling gedaan aan
de beide kamers der Staten-Generaal.

3. Indien Onze Minister van Justitie toepassing geeft aan het eerste
lid, wordt het tijdstip van voorwaardelijke invrijheidstelling met
niet meer dan drie maanden vervroegd.

4. De periode, bedoeld in het eerste lid, is niet langer dan zes
maanden. De toepassing van het eerste lid kan door Onze Minister van
Justitie te allen tijde worden beëindigd. Indien Onze Minister van
Justitie voortzetting van de toepassing van het eerste lid
noodzakelijk acht, kan de periode worden verlengd met zes maanden. Het
tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

Voorschriften tot nadere regeling van de werkzaamheden van
reclasseringsinstellingen met betrekking tot de naleving van bij of
krachtens de wet aan verdachten of veroordeelden opgelegde voorwaarden
worden vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 17a [Vervallen per 01-06-1953]

Artikel 18

1. De duur van de hechtenis is ten minste een dag en ten hoogste een
jaar.

2. Zij kan voor ten hoogste een jaar en vier maanden worden opgelegd
in de gevallen waarin wegens strafverhoging ter zake van samenloop,
herhaling van misdrijf of het bepaalde bij artikel 44, de tijd van een
jaar wordt overschreden.

3. Zij kan in geen geval de tijd van een jaar en vier maanden te boven
gaan.

Artikel 19

Artikel 13 is op de tot hechtenis of vervangende hechtenis veroordeelde
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 21

De duur van de tijdelijke gevangenisstraf en de hechtenis wordt in de
rechterlijke uitspraak aangewezen in dagen, weken, maanden en jaren, niet
in gedeelten daarvan.

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 22a

Het hoofd van het Departement van Justitie is bevoegd in bijzondere
omstandigheden in het belang van de veiligheid van de staat te bepalen,
dat vrijheidsstraffen buiten het Rijk in Europa ten uitvoer worden gelegd.

Artikel 22b

1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:

a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een
ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het
slachtoffer ten gevolge heeft gehad;

b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b,
248a, 248b, 248c en 250.

2. Een taakstraf wordt voorts niet opgelegd in geval van veroordeling
voor een misdrijf indien:

1° aan de veroordeelde in de vijf jaren voorafgaand aan het door
hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is
opgelegd, en

2° de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel op grond
van artikel 22g de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis
is bevolen.

3. Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken indien naast de
taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende
maatregel wordt opgelegd.

Artikel 22c

1. Een taakstraf bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid. Het
vonnis dan wel de strafbeschikking vermeldt het aantal uren dat de
straf zal duren. Het vonnis dan wel de strafbeschikking kan de aard
van de te verrichten werkzaamheden vermelden.

2. De taakstraf duurt ten hoogste tweehonderdenveertig uren.

3. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden voltooid bedraagt
een jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis, dan wel zes
maanden na het onherroepelijk worden van de strafbeschikking. Het
openbaar ministerie kan ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde
deze termijn eenmaal met eenzelfde termijn verlengen. Het zendt
hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de veroordeelde.

4. De termijn binnen welke de taakstraf moet worden verricht wordt
verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is
ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig is.

Artikel 22d

1. In het vonnis waarbij taakstraf wordt opgelegd, beveelt de rechter,
voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren
verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast.

2. De duur van de vervangende hechtenis wordt in gehele dagen, weken
of maanden vastgesteld.

3. De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste
vier maanden. Voor elke twee uren van de taakstraf wordt niet meer dan
één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van de te verrichten taakstraf is voldaan,
vermindert de duur van de vervangende hechtenis naar evenredigheid.
Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een gedeelte van een dag
vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding
naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

Artikel 22e

Over de wijze waarop de taakstraf wordt of is verricht, kan het openbaar
ministerie, naar regelen te stellen bij algemene maatregel van bestuur,
inlichtingen inwinnen bij lichamen en personen die werkzaam zijn op het
gebied van de reclassering. Artikel 147, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22f

1. Het openbaar ministerie kan de opgelegde straf wijzigen voor wat
betreft de aard van de te verrichten werkzaamheden, bedoeld in artikel
22c, eerste lid, derde volzin, indien het van oordeel is dat de
veroordeelde de taakstraf niet geheel overeenkomstig de opgelegde
straf kan of heeft kunnen verrichten. Het openbaar ministerie benadert
daarbij zo veel mogelijk de opgelegde straf. Het openbaar ministerie
geeft hiervan kennis aan de veroordeelde.

2. Het openbaar ministerie doet deze kennisgeving zo spoedig mogelijk
aan de veroordeelde betekenen. De kennisgeving behelst het aantal uren
taakstraf dat naar het oordeel van het openbaar ministerie is
verricht, alsmede de straf zoals deze voor het overige nader is
vastgesteld.

3. Tegen de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan de
veroordeelde binnen veertien dagen na de betekening daarvan een
bezwaarschrift indienen bij de rechter die de straf oplegde. De
rechter kan de beslissing van het openbaar ministerie wijzigen. Het
eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22g

1. Indien de tot een taakstraf veroordeelde niet aanvangt met de
taakstraf, geen medewerking verleent aan het vaststellen van zijn
identiteit of het openbaar ministerie van oordeel is dat de
veroordeelde de opgelegde taakstraf niet naar behoren verricht of
heeft verricht, wordt vervangende hechtenis toegepast, tenzij dit
wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na het opleggen van de
taakstraf hebben voorgedaan, zou leiden tot een onbillijkheid van
zwaarwegende aard. Het openbaar ministerie geeft hiervan kennis aan de
veroordeelde.

2. Het openbaar ministerie doet deze kennisgeving zo spoedig mogelijk
aan de veroordeelde betekenen. De kennisgeving behelst het aantal uren
taakstraf dat naar het oordeel van het openbaar ministerie is
verricht, alsmede het aantal dagen vervangende hechtenis.

3. Tegen de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan de
veroordeelde binnen veertien dagen na de betekening daarvan een
bezwaarschrift indienen bij de rechter die de straf oplegde. De
rechter kan de beslissing van het openbaar ministerie wijzigen. Indien
de rechter het bezwaarschrift gegrond verklaart, geeft hij in zijn
beslissing het aantal uren taakstraf aan dat nog moet worden verricht
en binnen welke termijn de taakstraf moet worden voltooid.

Artikel 22h

Op de behandeling van het bezwaarschrift als bedoeld in artikel 22f, derde
lid, en artikel 22g, derde lid, zijn de artikelen 14h, met uitzondering
van de eerste volzin van het eerste lid, 14i en 14j van dit wetboek en
artikel 449, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 22i

Het openbaar ministerie kan een beslissing als bedoeld in artikel 22f,
eerste lid, of artikel 22g, eerste lid, slechts nemen gedurende de termijn
waarbinnen de taakstraf op grond van artikel 22c, derde lid, dan wel 22g,
derde lid, moet zijn voltooid, of binnen drie maanden na afloop van deze
termijn.

Artikel 22j

Indien naar het oordeel van het openbaar ministerie de opgelegde taak naar
behoren is verricht, stelt het zo spoedig mogelijk de veroordeelde hiervan
in kennis.

Artikel 22k

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels
gesteld over de inhoud van de taakstraf, de tenuitvoerlegging van de
taakstraf en de rechten en plichten van de tot een taakstraf veroordeelde.
Bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf wordt de identiteit van de
veroordeelde vastgesteld op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 23

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verplicht tot betaling
van het vastgestelde bedrag aan de staat binnen de termijn door het
openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van de
strafbeschikking of het vonnis of arrest is belast, te stellen.

2. Het bedrag van de geldboete is ten minste EUR 3.

3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden
opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit
is bepaald.

4. Er zijn zes categorieën:

de eerste categorie, EUR 335 [Red: Per 1 januari 2014: EUR 405.] ;

de tweede categorie, EUR 3 350 [Red: Per 1 januari 2014: EUR 4.050.] ;

de derde categorie, EUR 6 700 [Red: Per 1 januari 2014: EUR 8.100.] ;

de vierde categorie, EUR 16 750 [Red: Per 1 januari 2014: EUR 20.250.]
;

de vijfde categorie, EUR 67 000 [Red: Per 1 januari 2014: EUR 81.000.]
;

de zesde categorie, EUR 670 000 [Red: Per 1 januari 2014:
EUR 810.000.] .

5. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen
geldboete is gesteld, kan een geldboete worden opgelegd tot ten
hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde
categorie.

6. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop een
geldboete is gesteld, maar waarvoor geen boetecategorie is bepaald,
kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de
eerste, onderscheidenlijk de derde categorie, indien dit bedrag hoger
is dan het bedrag van de op het betrokken strafbare feit gestelde
geldboete.

7. Bij veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor het feit
bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een
geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naast
hogere categorie. Indien voor het feit een geldboete van de zesde
categorie kan worden opgelegd en die boetecategorie geen passende
bestraffing toelaat, kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste
tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar
voorafgaande aan de uitspraak of strafbeschikking.

8. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing bij
veroordeling van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid,
maatschap, rederij of doelvermogen.

9. De in het vierde lid genoemde bedragen worden elke twee jaar, met
ingang van 1 januari van een jaar, bij algemene maatregel van bestuur
aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex sinds de
vorige aanpassing van deze bedragen. Bij deze aanpassing wordt het
geldbedrag van de eerste categorie op een veelvoud van EUR 5 naar
beneden afgerond en worden, uitgaande van het geldbedrag van deze
eerste categorie en onder instandhouding van de onderlinge verhouding
tussen de bedragen van de geldboetecategorieën, de bedragen van de
tweede tot en met de zesde geldboetecategorie bepaald.

Artikel 24

Bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de
draagkracht van de verdachte in de mate waarin dat nodig is met het oog op
een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn inkomen
en vermogen onevenredig wordt getroffen.

Artikel 24a

1. Indien een of meer geldboeten worden opgelegd tot een bedrag van
ten minste EUR 225, kan in de uitspraak dan wel de strafbeschikking
worden bepaald dat degene aan wie de geldboete is opgelegd het bedrag
in gedeelten mag voldoen. Elk van die gedeelten wordt daarbij op ten
minste EUR 45 bepaald.

2. In geval van toepassing van het eerste lid worden in de uitspraak
of strafbeschikking tevens termijnen vastgesteld voor de betaling van
het tweede en - zo de geldboete in meer gedeelten mag worden voldaan -
de volgende gedeelten.

3. Deze termijnen worden op ten minste één en ten hoogste drie maanden
gesteld. Zij mogen in het geval van een uitspraak tezamen een tijdvak
van twee jaar niet overschrijden; in het geval van een
strafbeschikking mogen zij een tijdvak van een jaar niet
overschrijden.

Artikel 24b

1. Wanneer een ingevolge een voor tenuitvoerlegging vatbare geldboete
te betalen bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn niet in zijn
geheel is voldaan, wordt de veroordeelde door het openbaar ministerie
schriftelijk tot betaling aangemaand. Het bedrag wordt daarbij, in het
geval de rechterlijke veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk
is, van rechtswege verhoogd met EUR 15. Het openbaar ministerie wijst
de veroordeelde op het bepaalde in het tweede lid.

2. Is het overeenkomstig het eerste lid verhoogde bedrag na verloop
van de bij de aanmaning gestelde termijn geheel of ten dele onbetaald
gebleven, dan wordt het bedrag, dan wel het nog verschuldigde gedeelte
daarvan, van rechtswege verder verhoogd met een vijfde, doch ten
minste met EUR 30.

3. Een geldboete die overeenkomstig artikel 24a in gedeelten mag
worden voldaan, of ten aanzien waarvan het openbaar ministerie
betaling in termijnen heeft toegestaan, is onmiddellijk in haar geheel
opeisbaar, zodra een verhoging krachtens het eerste lid is ingetreden.

4. In gevallen waarin het openbaar ministerie, nadat de veroordeelde
reeds in verzuim was, alsnog uitstel van betaling heeft verleend, dan
wel afbetaling heeft toegestaan, vinden de voorgaande leden van dit
artikel geen toepassing, zolang de veroordeelde zijn verplichtingen
volgens de getroffen nadere regeling nakomt.

5. Betalingen door de veroordeelde gedaan, worden geacht in de eerste
plaats tot voldoening van de krachtens het eerste en tweede lid
ingetreden verhogingen te strekken.

Artikel 24c

1. Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd, beveelt de
rechter voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig
verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis
zal worden toegepast. Indien de veroordeelde een rechtspersoon is,
blijft dit bevel achterwege. Artikel 51, laatste lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2. De duur van de vervangende hechtenis wordt in gehele dagen, weken
of maanden vastgesteld.

3. De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste
een jaar. Voor elke volle EUR 25 van de geldboete wordt niet meer dan
één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van het verschuldigde bedrag is voldaan,
vermindert de duur van de vervangende hechtenis naar evenredigheid.
Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een gedeelte van een dag
vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding
naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

5. Het vorige lid is ook van toepassing in gevallen waarin de betaling
geschiedt nadat reeds een deel van de vervangende hechtenis ten
uitvoer is gelegd.

6. Indien ter zake van het strafbare feit waarvoor de vervangende
hechtenis wordt bepaald of ten uitvoer gelegd tevens gijzeling is
toegepast, wordt de tijd die in gijzeling is doorgebracht in mindering
gebracht op de vervangende hechtenis.

Artikel 24d [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 24e [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 26

De gevangenisstraf en de hechtenis gaan, voor zover elk van deze straffen
betreft, in:

a. ten aanzien van veroordeelden die zich in voorlopige hechtenis
bevinden ter zake van het feit waarvoor zij veroordeeld zijn, op de
dag waarop de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan;

b. ten aanzien van andere veroordeelden, op de dag van de
tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 27

1. Bij het opleggen van tijdelijke gevangenisstraf, hechtenis of
taakstraf beveelt de rechter, dat de tijd die door de veroordeelde
vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering, in
voorlopige hechtenis, in gijzeling ingevolge artikel 578b van het
Wetboek van Strafvordering, in een psychiatrisch ziekenhuis of een
inrichting voor klinische observatie bestemd ingevolge een bevel tot
observatie of in detentie in het buitenland ingevolge een Nederlands
verzoek om uitlevering of om overlevering is doorgebracht, bij de
uitvoering van die straf geheel in mindering zal worden gebracht.
Indien hij dit bevel geeft terzake van een taakstraf, bepaalt hij in
zijn uitspraak volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden. Het
vorenstaande blijft buiten toepassing voor zover die tijd reeds met
toepassing van artikel 68, eerste lid, laatste volzin, van het Wetboek
van Strafvordering in mindering is gebracht op een andere
vrijheidsstraf die de veroordeelde heeft ondergaan.

2. Bij het berekenen van de in mindering te brengen tijd geldt de
eerste dag van de verzekering als een volle dag en blijft de dag
waarop zij is geëindigd buiten beschouwing.

3. De rechter kan een overeenkomstig bevel geven bij het opleggen van
geldboete. Indien hij dit bevel geeft, bepaalt hij in zijn uitspraak
volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden.

4. De voorgaande leden van dit artikel zijn ook van toepassing in
gevallen waarin, bij gelijktijdige vervolging wegens twee of meer
feiten, de veroordeling wordt uitgesproken ter zake van een ander feit
dan dat waarvoor de verzekering , de voorlopige hechtenis of de
gijzeling ingevolge artikel 578b van het Wetboek van Strafvordering is
bevolen.

Artikel 27a

De tijd die door de tot gevangenisstraf of hechtenis veroordeelde in het
buitenland in detentie is doorgebracht ingevolge een Nederlands verzoek om
uitlevering ten behoeve van de tenuitvoerlegging of verdere
tenuitvoerlegging van deze straf, komt daarop in mindering.

Artikel 27bis [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 27ter [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 27quater [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 28

1. De rechten waarvan de schuldige, in de bij de wet bepaalde
gevallen, bij rechterlijke uitspraak kan worden ontzet, zijn:

1°. het bekleden van ambten of van bepaalde ambten;

2°. het dienen bij de gewapende macht;

3°. het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen
te verkiezen en tot lid van deze organen te worden verkozen;

4°. het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder;

5°. de uitoefening van bepaalde beroepen.

2. Ontzetting van leden van de rechterlijke macht die, hetzij voor hun
leven, hetzij voor een bepaalde tijd, zijn aangesteld, of van andere
voor hun leven aangestelde ambtenaren, geschiedt, ten opzichte van het
ambt waartoe zij aldus zijn aangesteld, alleen in de gevallen en op de
wijze bij de wet bepaald.

3. Ontzetting van het recht bedoeld in het eerste lid, onder 3°, kan
alleen worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenisstraf van
ten minste een jaar.

Artikel 29

Ontzetting van het recht om ambten of bepaalde ambten te bekleden en bij
de gewapende macht te dienen kan, behalve in de gevallen in het Tweede
Boek omschreven, worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig
ambtsmisdrijf of wegens enig misdrijf waardoor de schuldige een bijzondere
ambtsplicht schond of waarbij hij gebruik maakte van macht, gelegenheid of
middel hem door zijn ambt geschonken.

Artikel 30 [Vervallen per 01-12-1905]

Artikel 31

1. Wanneer ontzetting van rechten wordt uitgesproken, bepaalt de
rechter de duur als volgt:

1°. bij veroordeling tot levenslange gevangenisstraf, voor het
leven;

2°. bij veroordeling tot tijdelijke gevangenisstraf of tot
hechtenis, voor een tijd de duur van de hoofdstraf ten minste
twee en ten hoogste vijf jaren te boven gaande;

3°. bij veroordeling tot geldboete, voor een tijd van ten minste
twee en ten hoogste vijf jaren;

4°. bij afzonderlijke oplegging, voor een tijd van ten minste
twee en ten hoogste vijf jaren.

2. De ontzetting van het recht vermeld in artikel 28, eerste lid,
onder 3°, gaat in op de dag dat de veroordeling daartoe onherroepelijk
is geworden. De ontzetting van een van de andere in artikel 28, eerste
lid, vermelde rechten gaat in op de dag waarop de rechterlijke
uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd.

Artikel 32

De rechter kan aan een krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen
reclasseringsinstelling opdracht geven toezicht te houden op de naleving
door de veroordeelde van de ontzetting van het recht om ambten of bepaalde
ambten te bekleden en het recht om bepaalde beroepen uit te oefenen. De
veroordeelde is verplicht medewerking te verlenen aan het
reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.
Indien de veroordeelde de ontzetting niet naleeft, doet de
reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar
ministerie.

Artikel 33

1. Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens
enig strafbaar feit.

2. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33a

1. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn:

a. voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren of die hij
geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of
grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare
feit zijn verkregen;

b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan;

c. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of
voorbereid;

d. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het misdrijf
is belemmerd;

e. voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf zijn
vervaardigd of bestemd;

f. zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten aanzien van
de onder a tot en met e bedoelde voorwerpen.

2. Voorwerpen als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met e die
niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen alleen verbeurd worden
verklaard indien:

a. degene aan wie zij toebehoren bekend was met hun verkrijging
door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de
bestemming in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat
gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden, of

b. niet is kunnen worden vastgesteld aan wie zij toebehoren.

3. Rechten als bedoeld in het eerste lid, onder f, die niet aan de
veroordeelde toebehoren kunnen alleen verbeurd worden verklaard indien
degene aan wie zij toebehoren bekend was met de verkrijging van de
voorwerpen waarop of ten aanzien waarvan deze rechten bestaan, door
middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in
verband daarmede, danwel die verkrijging, dat gebruik of die
bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden.

4. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 33b

In de verbeurdverklaring van een voorwerp is begrepen die van de
verpakking waarin het zich bevindt, tenzij de rechter het tegendeel
bepaalt.

Artikel 33c

1. Bij de verbeurdverklaring van voorwerpen kan de rechter voor het
geval waarin de verbeurd verklaarde voorwerpen meer zouden opbrengen
dan een in de uitspraak vastgesteld bedrag, bevelen dat het verschil
wordt vergoed.

2. De rechter kent een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, of
een geldelijke tegemoetkoming toe wanneer dit nodig is om te voorkomen
dat de verdachte, of een ander aan wie de verbeurd verklaarde
voorwerpen toebehoren, onevenredig zou worden getroffen.

3. De rechter bepaalt aan wie het bedrag van de vergoeding of
tegemoetkoming wordt uitbetaald; zulks laat ieders recht op dit bedrag
onverlet.

Artikel 34

1. Niet in beslag genomen voorwerpen worden, bij verbeurdverklaring,
in de uitspraak op een bepaald geldelijk bedrag geschat.

2. De voorwerpen moeten in dit geval worden uitgeleverd of de
geschatte waarde moet worden betaald.

3. De artikelen 24b, 24c en 25 vinden overeenkomstige toepassing.

Artikel 35

1. De kosten van gevangenisstraf en hechtenis komen, voor zover niet
bij of krachtens enige wet anders is bepaald, ten laste van de Staat.

2. Al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaringen
komt ten bate van de Staat.

Artikel 36

1. In de gevallen waarin de rechter krachtens de wet de openbaarmaking
van zijn uitspraak gelast, bepaalt hij tevens de wijze waarop aan die
last uitvoering wordt gegeven.

2. De kosten van openbaarmaking worden in de uitspraak op een bepaald
bedrag geschat.

3. De artikelen 24b, 24c en 25 vinden overeenkomstige toepassing.

Titel IIA. Maatregelen

Eerste afdeling. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het
wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding

Artikel 36a

Alle kosten van tenuitvoerlegging van de in deze afdeling bedoelde
maatregelen - met uitzondering van de kosten van het verhaal, de
invorderingskosten daaronder begrepen, - komen ten laste, al hetgeen door
die tenuitvoerlegging wordt verkregen, komt ten bate van de staat, met
uitzondering van hetgeen door de tenuitvoerlegging van de maatregel,
genoemd in artikel 36f, wordt verkregen.

Artikel 36b

1. Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen kan
worden opgelegd:

1°. bij de rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een
strafbaar feit wordt veroordeeld;

2°. bij de rechterlijke uitspraak waarbij overeenkomstig artikel
9a wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd;

3°. bij de rechterlijke uitspraak waarbij, niettegenstaande
vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, wordt
vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan;

4°. bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering
van het openbaar ministerie;

5°. bij een strafbeschikking.

2. De artikelen 33b en 33c, tweede en derde lid, alsmede artikel 446
van het Wetboek van Strafvordering, zijn van overeenkomstige
toepassing.

3. De maatregel kan te zamen met straffen en met andere maatregelen
worden opgelegd.

Artikel 36c

Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle voorwerpen:

1°. die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het
feit zijn verkregen;

2°. met betrekking tot welke het feit is begaan;

3°. met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;

4°. met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd;

5°. die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd;

een en ander voor zover zij van zodanige aard zijn, dat het
ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen
belang.

Artikel 36d

Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of
verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat het
ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen
belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane
feit, dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch
alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de
voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de
opsporing daarvan.

Artikel 36e

1. Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke
rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een
strafbaar feit de verplichting worden opgelegd tot betaling van een
geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel.

2. De verplichting kan worden opgelegd aan de in het eerste lid
bedoelde persoon die voordeel heeft verkregen door middel van of uit
de baten van het daar bedoelde feit of andere strafbare feiten,
waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de
veroordeelde zijn begaan.

3. Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke
rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een
misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een
geldboete van de vijfde categorie, de verplichting worden opgelegd tot
betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, indien aannemelijk is dat of dat
misdrijf of andere strafbare feiten op enigerlei wijze ertoe hebben
geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.
In dat geval kan ook worden vermoed dat:

a. uitgaven die de veroordeelde heeft gedaan in een periode van
zes jaren voorafgaand aan het plegen van dat misdrijf,
wederrechtelijk verkregen voordeel belichamen, tenzij aannemelijk
is dat deze uitgaven zijn gedaan uit een legale bron van
inkomsten, of;

b. voorwerpen die in een periode van zes jaren voorafgaand aan
het plegen van dat misdrijf aan de veroordeelde zijn gaan
toebehoren voordeel belichamen als bedoeld in het eerste lid,
tenzij aannemelijk is dat aan de verkrijging van die voorwerpen
een legale bron van herkomst ten grondslag ligt.

4. De rechter kan ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie
of op het verzoek van de veroordeelde afwijken van de in het derde lid
genoemde periode van zes jaren en een kortere periode in aanmerking
nemen.

5. De rechter stelt het bedrag vast waarop het wederrechtelijk
verkregen voordeel wordt geschat. Onder voordeel is de besparing van
kosten begrepen. De waarde van voorwerpen die door de rechter tot het
wederrechtelijk verkregen voordeel worden gerekend, kan worden geschat
op de marktwaarde op het tijdstip van de beslissing of door verwijzing
naar de bij openbare verkoop te behalen opbrengst, indien verhaal moet
worden genomen. De rechter kan het te betalen bedrag lager vaststellen
dan het geschatte voordeel. Op het gemotiveerde verzoek van de
verdachte of veroordeelde kan de rechter, indien de huidige en de
redelijkerwijs te verwachten toekomstige draagkracht van de verdachte
of veroordeelde niet toereikend zullen zijn om het te betalen bedrag
te voldoen, bij de vaststelling van het te betalen bedrag daarmee
rekening houden. Bij het ontbreken van zodanig verzoek kan de rechter
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie deze
bevoegdheid toepassen.

6. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

7. Bij het vaststellen van het bedrag van het wederrechtelijk
verkregen voordeel op grond van het eerste en tweede lid ter zake van
strafbare feiten die door twee of meer personen zijn gepleegd, kan de
rechter bepalen dat deze hoofdelijk dan wel voor een door hem te
bepalen deel aansprakelijk zijn voor de gezamenlijke
betalingsverplichting.

8. De rechter kan bij de bepaling van de hoogte van het voordeel
kosten in mindering brengen die rechtstreeks in verband staan met het
begaan van strafbare feiten, bedoeld in het eerste tot en met derde
lid, en die redelijkerwijs voor aftrek in aanmerking komen.

9. Bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het
wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, worden aan
benadeelde derden in rechte toegekende vorderingen alsmede de
verplichting tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer als bedoeld in artikel 36f voor zover die zijn
voldaan, in mindering gebracht.

10. Bij de oplegging van de maatregel wordt rekening gehouden met uit
hoofde van eerdere beslissingen opgelegde verplichtingen tot betaling
van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel.

11. Lijfsdwang kan met toepassing van artikel 577c van het Wetboek van
Strafvordering door de rechter tot maximaal drie jaar worden bevolen
en geldt als maatregel.

Artikel 36f

1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit
wordt veroordeeld tot een straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak
een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt opgelegd, of
waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met
een strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het
door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt
gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een
som gelds ten behoeve van het slachtoffer of diens nabestaanden in de
zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.
De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer
of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte
jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade die door het strafbare feit is toegebracht.

3. De maatregel kan te zamen met straffen en andere maatregelen worden
opgelegd.

4. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in
de eerste plaats tot voldoening van de maatregel en vervolgens tot
voldoening van een opgelegde boete.

5. De artikelen 24a en 24b, eerste tot en met vierde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de verhoging van
het ingevolge de maatregel verschuldigde bedrag vervalt aan de staat.

6. Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in
de eerste plaats tot voldoening van de maatregel en vervolgens tot
voldoening van de krachtens het vijfde lid ingetreden verhogingen.

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig
binnen acht maanden na de dag waarop het vonnis of arrest, waarbij de
maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd, onherroepelijk is
geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het
resterende bedrag uit aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze
uitkering gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te
bepalen tijd wordt beperkt tot slachtoffers van gewelds- en
zedenmisdrijven. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens worden
bepaald dat aan de uit te keren bedragen een bovengrens van EUR 5 000
of hoger wordt gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet
geldt voor de uitkering aan slachtoffers van een gewelds- of
zedenmisdrijf. De staat verhaalt het uitgekeerde bedrag, alsmede de
krachtens het vierde lid ingetreden verhogingen, op de veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de toepassing van
de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie de verplichting
ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het
slachtoffer niet opheft.

Tweede afdeling. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en
terbeschikkingstelling

Artikel 37

1. De rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit
wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens niet kan worden toegerekend, in een psychiatrisch
ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van een jaar, doch
alleen indien hij gevaarlijk is voor zichzelf, voor anderen, of voor
de algemene veiligheid van personen of goederen.

2. De rechter geeft een last als bedoeld in het eerste lid slechts
nadat hij zich een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend
advies heeft doen overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen
van verschillende disciplines - waaronder een psychiater - die de
betrokkene hebben onderzocht. Zodanig advies dient door de
gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door ieder van hen afzonderlijk
te zijn uitgebracht. Indien dit advies eerder dan een jaar voor de
aanvang van de terechtzitting is gedagtekend kan de rechter hiervan
slechts gebruik maken met instemming van het openbaar ministerie en de
verdachte.

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien de betrokkene
weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van
het advies moet worden verricht. Voor zover mogelijk maken de
gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel ieder van hen afzonderlijk over
de reden van de weigering rapport op. De rechter doet zich zoveel
mogelijk een ander advies of rapport, dat hem over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van een last als bedoeld in het eerste lid kan
voorlichten en aan de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid
is om medewerking te verlenen, overleggen.

Artikel 37a

1. De verdachte bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond, kan
op last van de rechter ter beschikking worden gesteld indien:

1°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of
meer is gesteld dan wel behoort tot een der misdrijven omschreven
in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het
Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde
lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de
Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet, en

2°. de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van
personen of goederen het opleggen van die maatregel eist.

2. Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van het
opleggen van straf, ook indien hij bevindt dat het feit wel aan de
verdachte kan worden toegerekend.

3. Het tweede en derde lid van artikel 37 zijn van overeenkomstige
toepassing.

4. Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de
rechter de inhoud van de overige adviezen en rapporten die over de
persoonlijkheid van de verdachte zijn uitgebracht, alsmede de ernst
van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane
veroordelingen wegens misdrijf in aanmerking.

Artikel 37b

1. De rechter kan bevelen dat de ter beschikking gestelde van
overheidswege wordt verpleegd, indien de veiligheid van anderen dan
wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verpleging
eist.

2. Indien de rechter naast de maatregel van terbeschikkingstelling met
bevel tot verpleging van overheidswege een gevangenisstraf heeft
opgelegd kan de rechter in zijn uitspraak een advies opnemen omtrent
het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling met verpleging van
overheidswege dient aan te vangen.

Artikel 37c

1. Bij of krachtens de wet worden regels gesteld ten aanzien van de
verpleging van overheidswege en de rechtspositie van de ter
beschikking gestelden.

2. De Minister van Justitie ziet erop toe, dat de ter beschikking
gestelde die van overheidswege wordt verpleegd de nodige behandeling
krijgt. Hij kan met betrekking tot bepaalde verpleegden aan het hoofd
van de inrichting bijzondere aanwijzingen geven in het belang van de
veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of
goederen.

Artikel 37d

1. Ter beschikking gestelden kunnen worden verpleegd in door de
Minister van Justitie aangewezen:

a. particuliere inrichtingen, in beheer bij een in Nederland
gevestigde rechtspersoon;

b. rijksinrichtingen.

2. De verpleging geschiedt bij voorkeur in een particuliere
inrichting.

Artikel 37e

De kosten van de verpleging en behandeling van ter beschikking gestelden
komen, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald, ten
laste van de Staat.

Artikel 37f [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 37g [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 37h [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 37i [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 37j [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 38

1. Indien de rechter niet een bevel als bedoeld in artikel 37b geeft,
stelt hij ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de
algemene veiligheid van personen of goederen voorwaarden betreffende
het gedrag van de ter beschikking gestelde. Als algemene voorwaarde
geldt dat de ter beschikking gestelde 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. De rechter geeft tevens een in de uitspraak aangewezen instelling,
die aan bepaalde bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
stellen eisen voldoet, opdracht de ter beschikking gestelde bij de
naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen. Bij het
verlenen van hulp en steun bij de naleving van de voorwaarden wordt de
identiteit van de ter beschikking gestelde vastgesteld op de wijze,
bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering.

3. Indien bij de uitspraak tevens een vrijheidsstraf wordt opgelegd,
kan deze in het in het eerste lid van dit artikel bedoelde geval ten
hoogste op vijf jaar worden bepaald.

4. Indien bij de uitspraak tevens een vrijheidsstraf wordt opgelegd
voor een langere periode dan drie jaar legt de rechter in de uitspraak
de aard van de zorgverlening vast, die als voorwaarde is vastgesteld.

5. In het geval als bedoeld in het derde lid, stelt de rechter
voorafgaand aan het ontslag uit detentie zo nodig opnieuw de
voorwaarden vast betreffende het gedrag van de ter beschikking
gestelde. Het openbaar ministerie kan hiertoe, uiterlijk zes maanden
voorafgaand aan het ontslag uit detentie, een met redenen omklede
vordering indienen.

5. Een voorwaarde als bedoeld in het eerste en vierde lid kan de
rechter slechts stellen, indien de ter beschikking gestelde zich
bereid heeft verklaard tot naleving van de voorwaarde.

6. De rechter kan op vordering van de officier van justitie of
ambtshalve bevelen dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden
dadelijk uitvoerbaar is.

7. Een bevel als bedoeld in het zesde lid gaat in op het ogenblik
waarop de verdachte ter tenuitvoerlegging van dit bevel wordt
aangehouden, dan wel op het tijdstip waarop de tenuitvoerlegging van
een ander bevel tot vrijheidsbeneming, in dezelfde zaak gegeven,
eindigt.

8. Het bevel, bedoeld in het zesde lid, kan door de rechter die
kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve, op verzoek van de
veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

9. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld omtrent de procedure van terbeschikkingstelling met
voorwaarden.

Artikel 38a

1. De voorwaarden bedoeld in het eerste lid van artikel 38 kunnen
inhouden dat de ter beschikking gestelde zich in een door de rechter
aangewezen inrichting laat opnemen, zich onder behandeling stelt van
een in de uitspraak aangewezen deskundige, of door de behandelend arts
voorgeschreven geneesmiddelen inneemt dan wel gedoogt dat deze door de
behandelend arts aan hem worden toegediend.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld omtrent de eisen waaraan een door de rechter aan te
wijzen inrichting moet voldoen.

3. Het openbaar ministerie houdt, volgens regels te stellen bij
algemene maatregel van bestuur, toezicht op de naleving van de
gestelde voorwaarden.

Artikel 38b

De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van
de ter beschikking gestelde of diens raadsman, met inachtneming van het
bepaalde in de voorgaande artikelen van deze afdeling:

1°. de voorwaarden aanvullen, wijzigen of opheffen;

2°. aan een andere instelling dan die welke daarmede tevoren was
belast het verlenen van hulp en steun bij de naleving van de
voorwaarden opdragen.

Artikel 38c

De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, indien een
gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd of anderszins het belang van de
veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen zulks eist bevelen dat de ter beschikking gestelde alsnog van
overheidswege zal worden verpleegd.

Artikel 38d

1. De terbeschikkingstelling geldt voor de tijd van twee jaar, te
rekenen van de dag waarop de rechterlijke uitspraak waarbij zij is
opgelegd onherroepelijk is geworden.

2. De termijn van de terbeschikkingstelling kan, behoudens het
bepaalde in artikel 38e of artikel 38j, door de rechter, op vordering
van het openbaar ministerie, telkens hetzij met een jaar hetzij met
twee jaar worden verlengd, indien de veiligheid van anderen, dan wel
de algemene veiligheid van personen of goederen die verlenging eist.

Artikel 38e

1. De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling met
bevel tot verpleging van overheidswege gaat een periode van vier jaar
niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling met bevel tot
verpleging van overheidswege is opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van
het lichaam van een of meer personen.

2. Behoudens de gevallen waarin een bevel als bedoeld in artikel 37b
of artikel 38c is gegeven, gaat de totale duur van de maatregel van
terbeschikkingstelling een periode van negen jaar niet te boven.

3. Indien de totale duur van de terbeschikkingstelling niet in tijd is
beperkt, kan de termijn van de terbeschikkingstelling telkens worden
verlengd, wanneer de veiligheid van anderen, dan wel de algemene
veiligheid van personen die verlenging eist.

Artikel 38f

1. De termijn van de terbeschikkingstelling loopt niet:

a. gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde die van
overheidswege wordt verpleegd uit anderen hoofde rechtens zijn
vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij uit zodanige
vrijheidsontneming ongeoorloofd afwezig is;

b. gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde met
voorwaarden, bedoeld in artikel 38, eerste lid, rechtens zijn
vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij uit zodanige
vrijheidsontneming ongeoorloofd afwezig is;

c. gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde die van
overheidswege wordt verpleegd, langer dan een week achtereen
ongeoorloofd afwezig is uit de inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden;

d. gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde met
voorwaarde langer dan een week achtereen ongeoorloofd afwezig is
uit de inrichting waarin hij krachtens de voorwaarde is
opgenomen.

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, loopt de termijn van de
terbeschikkingstelling wel indien de ter beschikking gestelde:

a. krachtens een last als bedoeld in artikel 13 of ingevolge het
bepaalde bij of krachtens de Penitentiaire beginselenwet in een
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden of in
een ander psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen, tenzij hij
langer dan een week ongeoorloofd afwezig is uit die inrichting of
dat ziekenhuis;

b. nadat de termijn van de terbeschikkingstelling een aanvang
heeft genomen, in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen,
tenzij hij langer dan een week ongeoorloofd afwezig is uit dat
ziekenhuis.

Artikel 38g

1. De verpleging van overheidswege kan bij de beslissing tot
verlenging van de terbeschikkingstelling voor de tijd van een jaar,
dan wel voor de tijd van twee jaren, door de rechter ambtshalve, op
vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de ter
beschikking gestelde of zijn raadsman voorwaardelijk worden beëindigd.

2. Indien de rechter de verpleging van overheidswege op grond van het
eerste lid beëindigt, stelt hij ter bescherming van de veiligheid van
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen en goederen
voorwaarden betreffende het gedrag van de ter beschikking gestelde. De
artikelen 38, eerste lid, laatste volzin, tweede en vierde lid, en 38a
zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de procedure van de voorwaardelijke beëindiging van het
bevel tot verpleging.

Artikel 38h

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 38g, eerste lid, kan, indien
het proefverlof van een ter beschikking gestelde ten minste twaalf
maanden onafgebroken heeft voortgeduurd, zonder dat in deze periode de
terbeschikkingstelling is verlengd, de rechter op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van de ter beschikking gestelde of
diens raadsman de verpleging van overheidswege voorwaardelijk
beëindigen. Artikel 38g, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. In zodanig geval beëindigt de rechter de verpleging van
overheidswege voorwaardelijk voor de duur van het gegeven bevel tot
terbeschikkingstelling.

3. De artikelen 509p, 509r, 509s, 509t, eerste en vijfde lid, en 509u
bis van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 38i

De rechter kan ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op
verzoek van de ter beschikking gestelde of diens raadsman, met
inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze
afdeling:

1°. de voorwaarden aanvullen, wijzigen of opheffen;

2°. aan een andere instelling dan die welke daarmede tevoren was
belast het verlenen van hulp en steun bij de naleving van voorwaarden
opdragen.

Artikel 38j

1. In geval van voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege kan de terbeschikkingstelling telkens met een jaar, dan
wel met twee jaren, worden verlengd.

2. De totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging
bedraagt ten hoogste negen jaren.

3. Indien de in het tweede lid bedoelde termijn is verstreken, zonder
dat een last tot hervatting van de verpleging van overheidswege als
bedoeld in artikel 38k is gegeven, eindigt de terbeschikkingstelling
van rechtswege.

Artikel 38k

De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, een last tot
hervatting van de verpleging van overheidswege geven, indien:

1°. een gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd of

2°. het belang van de veiligheid van anderen dan wel van de algemene
veiligheid van personen of goederen zulks eist, of

3°. wanneer toepassing is gegeven aan artikel 38e, het belang van de
veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
zulks eist.

Artikel 38l

1. Een terbeschikkingstelling vervalt bij het onherroepelijk worden
van een rechterlijke uitspraak waarbij dezelfde persoon wederom ter
beschikking wordt gesteld.

2. Een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis vervalt bij
het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak waarbij ten
aanzien van dezelfde persoon wederom een last tot plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis is gegeven.

3. Een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis eindigt van
rechtswege bij het onherroepelijk worden van een rechterlijke
uitspraak waarbij ten aanzien van dezelfde persoon een
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege dan
wel een last tot hervatting van zodanig bevel is gegeven.

Artikel 38la

1. Onze Minister kan de terbeschikkingstelling met bevel tot
verpleging van overheidswege beëindigen ten aanzien van de vreemdeling
die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel
8 van de Vreemdelingenwet 2000.

2. Toepassing van het eerste lid kan slechts geschieden ten aanzien
van een vreemdeling voor wie door Onze Minister een passende
voorziening in het land van herkomst is geregeld, gericht op in ieder
geval vermindering van de stoornis en het daarmee samenhangende
recidivegevaar en die daadwerkelijk uit Nederland is uitgezet.

3. Aan de beëindiging wordt de voorwaarde verbonden dat de vreemdeling
niet naar Nederland terugkeert.

4. Indien Onze Minister het voornemen heeft om toepassing te geven aan
het bepaalde in het eerste lid, stelt hij de veroordeelde van dit
voornemen in kennis. Onze Minister kan over het voornemen tot
toepassing van het eerste lid advies vragen aan het openbaar
ministerie. In dat geval wordt het advies gevoegd bij de kennisgeving
van het voornemen aan de veroordeelde.

5. De veroordeelde kan binnen veertien dagen na ontvangst van de
kennisgeving tegen het voornemen van Onze Minister een bezwaarschrift
indienen bij het gerecht, dat in hoogste feitelijke instantie de tot
vrijheidsbeneming strekkende sanctie heeft opgelegd. Zo spoedig
mogelijk na ontvangst van een tijdig ingediend bezwaarschrift
onderzoekt het gerecht of Onze Minister bij afweging van de betrokken
belangen in redelijkheid tot de voorgenomen beslissing kan komen. De
veroordeelde wordt bij het onderzoek gehoord, althans opgeroepen.
Indien niet blijkt dat de veroordeelde reeds een raadsman heeft, geeft
de voorzitter aan het bureau rechtsbijstandvoorziening last tot
toevoeging van een raadsman. De artikelen 21 tot en met 25 van het
Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. Van
zijn beslissing stelt het gerecht Onze Minister en de veroordeelde
schriftelijk in kennis.

6. De terbeschikkingstelling herleeft, indien de vreemdeling de
voorwaarde, bedoeld in het derde lid, niet naleeft. In dat geval kan
de rechter, op vordering van het openbaar ministerie, een last tot
hervatting van de verpleging van overheidswege geven. De termijn van
de terbeschikkingstelling begint te lopen op het tijdstip waarop de
vreemdeling is aangehouden. Indien tussen de datum van uitzetting van
de veroordeelde en de datum van indiening van de vordering door het
openbaar ministerie een periode van drie jaar of meer is gelegen, is
artikel 37, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

7. De terbeschikkingstelling die op grond van het zesde lid is
herleefd, eindigt van rechtswege, indien de officier van justitie een
vordering als bedoeld in het zesde lid heeft ingediend en de rechter
deze heeft afgewezen.

Artikel 38lb

De rechter kan, ambtshalve dan wel op vordering van het openbaar
ministerie, ten aanzien van een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf
heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000,
de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege beëindigen
onder de voorwaarde dat de vreemdeling niet naar Nederland terugkeert.
Artikel 38la, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Derde afdeling. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 38m

1. De rechter kan op vordering van het openbaar ministerie de
maatregel opleggen tot plaatsing van een verdachte in een inrichting
voor stelselmatige daders, indien:

1°. het door de verdachte begane feit een misdrijf betreft
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;

2°. de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem
begane feit ten minste driemaal wegens een misdrijf
onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een
vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf is veroordeeld dan
wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf is
opgelegd, het feit is begaan na tenuitvoerlegging van deze
straffen of maatregelen en er voorts ernstig rekening mede moet
worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan,
en

3°. de veiligheid van personen of goederen het opleggen van de
maatregel eist.

2. De maatregel strekt tot beveiliging van de maatschappij en de
beëindiging van de recidive van de verdachte.

3. Indien de verdachte verslaafde is dan wel ten aanzien van hem
andere specifieke problematiek bestaat waarmee het plegen van
strafbare feiten samenhangt, strekt de maatregel er mede toe een
bijdrage te leveren aan de oplossing van zijn verslavingsproblematiek
dan wel van die andere problematiek.

4. De rechter legt de maatregel slechts op, nadat hij een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van de maatregel heeft doen overleggen. Indien dit
advies eerder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is
gedagtekend, kan de rechter hiervan slechts gebruik maken met
instemming van het openbaar ministerie en de verdachte.

5. Het vierde lid blijft buiten toepassing indien de verdachte weigert
medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het
advies moet worden verricht. Voor zover mogelijk wordt over de reden
van de weigering rapport opgemaakt. De rechter doet zich zo veel
mogelijk een ander advies of rapport dat hem over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van de maatregel kan voorlichten en aan de
totstandkoming waarvan de verdachte wel bereid is om medewerking te
verlenen, overleggen.

6. Bij het opleggen van de maatregel neemt de rechter de inhoud van de
overige adviezen en rapporten die over de verdachte zijn uitgebracht,
alsmede de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens
misdrijf in aanmerking.

7. Onder een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder 2°,
wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door een
strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens
soortgelijke feiten.

Artikel 38n

1. De maatregel geldt voor de tijd van ten hoogste twee jaren, te
rekenen van de dag waarop de rechterlijke uitspraak waarbij hij is
opgelegd, onherroepelijk is geworden.

2. Bij het bepalen van de duur van de maatregel kan de rechter
rekening houden met de tijd die door de veroordeelde vóór de
tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering, in voorlopige
hechtenis, in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting voor
klinische observatie bestemd ingevolge een bevel tot observatie, is
doorgebracht.

Artikel 38o

1. De plaatsing geschiedt in een door onze Minister van Justitie
aangewezen inrichting voor stelselmatige daders.

2. Bij of krachtens de wet worden regels gesteld ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van de maatregel in en buiten de inrichting en de
rechtspositie van degene aan wie de maatregel is opgelegd.

3. De kosten van de tenuitvoerlegging van de maatregel komen ten laste
van de Staat. De kosten van de tenuitvoerlegging van de laatste fase
van de maatregel komen overeenkomstig bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels ten laste van gemeenten die
deelnemen aan de tenuitvoerlegging daarvan.

Artikel 38p

1. De rechter kan bepalen dat de maatregel niet ten uitvoer zal worden
gelegd.

2. De rechter die bepaalt dat de door hem opgelegde maatregel niet ten
uitvoer zal worden gelegd stelt daarbij een proeftijd vast van ten
hoogste drie jaren.

3. Bij de toepassing van het eerste lid geldt als algemene voorwaarde
dat:

a. de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit;

b. de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden, bedoeld in
het vierde lid, 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.

4. De rechter stelt ter bescherming van de veiligheid van personen of
goederen voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde. De
rechter kan een krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen
reclasseringsinstelling opdracht geven de veroordeelde bij de naleving
van de voorwaarden hulp en steun te verlenen. Bij het verlenen van
hulp en steun bij de naleving van de voorwaarden wordt de identiteit
van de veroordeelde vastgesteld op de wijze, bedoeld in artikel 27a,
eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering.

5. Een voorwaarde als bedoeld in het vierde lid kan inhouden dat de
veroordeelde zich ambulant of intramuraal laat behandelen. Opname in
een inrichting vindt in dit verband plaats voor een door de rechter te
bepalen duur van ten hoogste twee jaren. Deze voorwaarde wordt slechts
gesteld, indien de veroordeelde zich bereid heeft verklaard de
behandeling te ondergaan.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld omtrent de eisen waaraan een inrichting en een
behandeling als bedoeld in het vijfde lid moeten voldoen.

7. Het openbaar ministerie houdt toezicht op de naleving van de
gestelde voorwaarden.

Artikel 38q

De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, op verzoek van
de veroordeelde of diens raadsman dan wel ambtshalve met inachtneming van
de artikelen 38m tot en met 38p:

1°. de voorwaarden aanvullen, wijzigen of opheffen;

2°. aan een andere reclasseringsinstelling dan die welke daarmee
tevoren was belast het verlenen van hulp en steun bij de naleving van
de voorwaarden opdragen.

Artikel 38r

De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, indien een
voorwaarde niet wordt nageleefd, bevelen dat de maatregel alsnog zal
worden tenuitvoergelegd.

Artikel 38s

1. De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, op
verzoek van de verdachte of diens raadsman dan wel ambtshalve, bij of
na het opleggen van de maatregel beslissen tot een tussentijdse
beoordeling van de noodzaak van de voortzetting van de
tenuitvoerlegging van de maatregel. Het openbaar ministerie bericht
hem daarover binnen een door hem te bepalen termijn. Bij het bericht
is gevoegd een verklaring van de directeur van de inrichting omtrent
de stand van de uitvoering van het verblijfsplan van de veroordeelde.

2. Indien de rechter bij het opleggen van de maatregel niet beslist
tot een tussentijdse beoordeling dan wel beslist tot een beoordeling
na een jaar na aanvang van de tenuitvoerlegging van de maatregel, kan
een verzoek als bedoeld in het eerste lid worden gedaan na zes maanden
na aanvang van de tenuitvoerlegging van de maatregel. In de overige
gevallen kan een verzoek worden gedaan na zes maanden na het
onherroepelijk worden van de beslissing om niet tussentijds te
beoordelen of van de beslissing dat voortzetting van de
tenuitvoerlegging van de maatregel is vereist.

3. Indien de rechter naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde
inlichtingen beslist dat de voortzetting van de tenuitvoerlegging van
de maatregel niet langer is vereist, beëindigt hij deze met ingang van
een door hem te bepalen tijdstip.

Artikel 38t

De termijn van de maatregel loopt niet:

a. gedurende de tijd dat aan degene aan wie deze is opgelegd, uit
anderen hoofde zijn vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij
ongeoorloofd afwezig is;

b. zodra degene die in een inrichting geplaatst is, langer dan een dag
ongeoorloofd afwezig is.

Artikel 38u

Onze Minister van Justitie kan de maatregel te allen tijde beëindigen.

Vierde afdeling. Oplegging vrijheidsbeperkende maatregel

Artikel 38v

1. Ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare
feiten kan een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid
worden opgelegd bij de rechterlijke uitspraak:

1°. waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld;

2°. waarbij overeenkomstig artikel 9a wordt bepaald dat geen
straf zal worden opgelegd.

2. De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:

a. zich niet op te houden in een bepaald gebied,

b. zich te onthouden van contact met een bepaalde persoon of
bepaalde personen,

c. op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op
een bepaalde locatie aanwezig te zijn,

d. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe
aangewezen opsporingsambtenaar.

3. De maatregel kan voor een periode van ten hoogste vijf jaren worden
opgelegd.

4. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van
de officier van justitie, bevelen dat de maatregel dadelijk
uitvoerbaar is indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat
de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend
gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde personen.

5. Het bevel, bedoeld in het vierde lid, kan door de rechter die
kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve, op verzoek van de
veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

6. De maatregel kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden
opgelegd.

Artikel 38w

1. In het vonnis waarbij de maatregel als bedoeld in artikel 38v wordt
opgelegd, beveelt de rechter dat vervangende hechtenis zal worden
toegepast voor het geval niet aan de maatregel wordt voldaan.

2. De rechter bepaalt in het vonnis de duur van de vervangende
hechtenis die ten hoogste ten uitvoer wordt gelegd voor iedere keer
dat niet aan de maatregel wordt voldaan. De duur van deze vervangende
hechtenis wordt in gehele dagen, weken of maanden vastgesteld en
bedraagt ten minste drie dagen.

3. De totale duur van de tenuitvoergelegde vervangende hechtenis
bedraagt ten hoogste zes maanden.

4. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichtingen
ingevolge de maatregel, bedoeld in artikel 38v, tweede lid, niet op.

Artikel 38x

1. Indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat de
veroordeelde de maatregel niet naleeft of heeft nageleefd, kan zijn
aanhouding worden bevolen door het openbaar ministerie. Indien het
bevel van het openbaar ministerie niet kan worden afgewacht, kan de
hulpofficier de aanhouding van de veroordeelde bevelen. De
hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld schriftelijk of
mondeling kennis aan het openbaar ministerie.

2. Het openbaar ministerie dient na aanhouding onverwijld een
vordering tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis in bij de
rechter-commissaris.

3. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na
indiening van de vordering. Hangende de beslissing van de
rechter-commissaris wordt de aangehouden veroordeelde niet in vrijheid
gesteld.

4. De veroordeelde wordt door de rechter-commissaris gehoord. De
artikelen 40 en 191 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing. De raadsman is bevoegd bij het onderzoek
tegenwoordig te zijn en van de daarop betrekking hebbende stukken
kennis te nemen.

5. Indien de rechter-commissaris de vordering van het openbaar
ministerie toewijst, beveelt hij de gehele of gedeeltelijke
tenuitvoerlegging van de in het vonnis bepaalde vervangende hechtenis.
De vrijheidsbeneming ondergaan op grond van het derde lid wordt geheel
in mindering gebracht op de tenuitvoerlegging van de vervangende
hechtenis. Indien hij de vordering afwijst, wordt de aangehouden
veroordeelde in vrijheid gesteld.

6. Het openbaar ministerie stelt de veroordeelde onverwijld
schriftelijk in kennis van de beslissing van de rechter-commissaris.
De kennisgeving behelst het oordeel van de rechter-commissaris over
het niet naleven van de maatregel, alsmede het aantal dagen
vervangende hechtenis.

7. Tegen de beslissing van de rechter-commissaris staat voor de
veroordeelde en het openbaar ministerie binnen veertien dagen hoger
beroep open bij de rechter die de maatregel oplegde. Bij het instellen
van hoger beroep zendt het openbaar ministerie de daarop betrekking
hebbende stukken aan het gerecht toe. De rechter bepaalt daarop
onverwijld een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij hij
vaststelt dat de veroordeelde in zijn hoger beroep niet ontvankelijk
is. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde tot bijwoning van de
zitting oproepen onder betekening van de vordering. De artikelen 14i
en 14j zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 38ij

In de gevallen waarin een vordering tot tenuitvoerlegging, als bedoeld in
artikel 38x, tweede lid, wordt afgewezen, het openbaar ministerie in zijn
vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, of de rechter de beslissing
van de rechter-commissaris tot tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel
38x, vijfde lid, vernietigt, of indien de zaak eindigt zonder oplegging
van de maatregel als bedoeld in artikel 38v, kan het gerecht in feitelijke
aanleg dat als laatste over de vrijheidsbeperkende maatregel heeft
geoordeeld op verzoek van de veroordeelde hem een vergoeding ten laste van
de staat toekennen voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van
vrijheidsbeneming ondergaan uit hoofde van artikel 38x. De artikelen 89,
eerste lid, tweede volzin, tweede lid, en zesde lid, 90 en 93 van het
Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Titel III. Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid

Artikel 39

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan
worden toegerekend.

Artikel 39bis a [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39ter [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39quater [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39quinquies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39sexies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39septies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39octies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39novies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39decies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 40

Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is
gedrongen.

Artikel 41

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de
noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid
of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van
noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is
geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding
veroorzaakt.

Artikel 42

Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift.

Artikel 43

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een
ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.

2. Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet
op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd
gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn
ondergeschiktheid was gelegen.

Artikel 43a

De op een misdrijf gestelde tijdelijke gevangenisstraf of hechtenis kan,
onverminderd artikel 10, met een derde worden verhoogd indien tijdens het
plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een
vroegere veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een
daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan. De termijn
van vijf jaren wordt verlengd met de tijd waarin de veroordeelde rechtens
zijn vrijheid is ontnomen.

Artikel 43b

Als misdrijven welke soortgelijk zijn aan elkaar worden in elk geval
aangemerkt:

1°. de misdrijven omschreven in de artikelen 105, 174, 208 tot en met
210, 213, 214, 216 tot en met 222bis, 225 tot en met 232, 310, 311,
312, 315, 317, 318, 321 tot en met 323a, 326 tot en met 332, 341, 343,
344, 359, 361, 366, 373, laatste lid, 402, 416, 417, 420bis en 420ter;

2°. de misdrijven omschreven in de artikelen 92, 108, 109, 110, 115,
116, 117 tot en met 117b, 141, 181, 182, 287 tot en met 291, 293,
eerste lid, 296, 300 tot en met 303, 381, 382, 395 en 396;

3°. de misdrijven omschreven in de artikelen 111 tot en met 113, 118,
119, 261 tot en met 271, 418 en 419;

4°. de misdrijven omschreven in de Opiumwet;

5°. de misdrijven omschreven in de Wet wapens en munitie.

Artikel 43c [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 44

Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere
ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt
van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de op
het feit gestelde straf, met uitzondering van geldboete, met een derde
worden verhoogd.

Titel IIIa. Gronden voor vermindering van straf

Artikel 44a

1. Op vordering van de officier van justitie kan de rechter na een op
grond van artikel 226h, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering
gemaakte afspraak de straf verminderen die hij overwoog op te leggen
op de in het tweede lid bepaalde wijze. Bij de strafvermindering houdt
de rechter ermee rekening dat door het afleggen van een
getuigenverklaring een belangrijke bijdrage is of kan worden geleverd
aan de opsporing of vervolging van misdrijven.

2. Bij toepassing van het eerste lid kan de strafvermindering bestaan
in:

a. maximaal de helft bij een onvoorwaardelijke tijdelijke
vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete, of

b. de omzetting van maximaal de helft van het onvoorwaardelijke
gedeelte van een vrijheidsstraf, taakstraf of van een geldboete
in een voorwaardelijk gedeelte, of

c. de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een
vrijheidsstraf door taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete.

3. Bij toepassing van het tweede lid, onder b, blijft artikel 14a,
eerste en tweede lid, buiten toepassing.

Titel IV. Poging en voorbereiding

Artikel 45

1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de
dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
poging met een derde verminderd.

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is
gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
jaren.

4. De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het
voltooide misdrijf.

Artikel 46

1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is
strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan
van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert
of voorhanden heeft.

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
voorbereiding met de helft verminderd.

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is
gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien
jaren.

4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor
het voltooide misdrijf.

5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 46a

Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e,
vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, is strafbaar, met
dien verstande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter zake
van poging tot het misdrijf of, indien zodanige poging niet strafbaar is,
terzake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.

Artikel 46b

Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid
tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.

Titel V. Deelneming aan strafbare feiten

Artikel 47

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:

1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;

2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van
gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk
uitlokken.

2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in
aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun
gevolgen.

Artikel 48

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het
misdrijf;

2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen
verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Artikel 49

1. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
medeplichtigheid met een derde verminderd.

2. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is
gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
jaren.

3. De bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als voor
het misdrijf zelf.

4. Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in
aanmerking die de medeplichtige opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt
of bevorderd, benevens hun gevolgen.

Artikel 50

De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten,
verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing van de strafwet
alleen in aanmerking ten aanzien van die dader of medeplichtige wie zij
persoonlijk betreffen.

Artikel 50a [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 51

1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en
rechtspersonen.

2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan
de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene
straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen,
worden uitgesproken:

1°. tegen die rechtspersoon, dan wel

2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede
tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden
gedraging, dan wel

3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.

3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon
gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de
maatschap, de rederij en het doelvermogen.

Artikel 52

Medeplichtigheid aan overtreding is niet strafbaar.

Artikel 53

1. Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd wordt de
uitgever als zodanig niet vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn naam
en woonplaats vermeldt en de dader bekend is of op de eerste aanmaning
van de rechter-commissaris, door de uitgever is bekendgemaakt.

2. Deze bepaling is niet toepasselijk, indien de dader op het tijdstip
van de uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in
Europa gevestigd was.

Artikel 54

1. Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd wordt de
drukker als zodanig niet vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn naam
en woonplaats vermeldt en de persoon op wiens last het stuk is
gedrukt, bekend is of op de eerste aanmaning van de
rechter-commissaris, door de drukker is bekendgemaakt.

2. Deze bepaling is niet toepasselijk, indien de persoon op wiens last
het stuk is gedrukt, op het tijdstip van het drukken strafrechtelijk
niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd was.

Artikel 54a

Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de
doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt
als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier
van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van
justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens
ontoegankelijk te maken.

Titel VI. Samenloop van strafbare feiten

Artikel 55

1. Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één
van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste
hoofdstraf is gesteld.

2. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een
bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.

Artikel 56

1. Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of
overtreding opleverende, in zodanig verband dat zij moeten worden
beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste
hoofdstraf is gesteld.

2. Insgelijks wordt slechts één strafbepaling toegepast bij
schuldigverklaring aan valsheid of muntschennis en aan het
gebruikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid of
muntschennis gepleegd is.

Artikel 57

1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen
moeten worden beschouwd en meer dan één misdrijf opleveren waarop
gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één straf opgelegd.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op
de feiten gesteld, doch - voor zover het gevangenisstraf of hechtenis
betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste maximum.

Artikel 58

Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten
worden beschouwd en meer dan één misdrijf opleveren waarop
ongelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, kan elk van die straffen
worden opgelegd, doch deze mogen - voor zover het gevangenisstraf en
hechtenis betreft - te zamen in duur de langstdurende niet meer dan een
derde overtreffen.

Artikel 59

Bij veroordeling tot levenslange gevangenisstraf kunnen daarnevens geen
andere straffen worden opgelegd dan ontzetting van bepaalde rechten,
verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voorwerpen en
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 60

In de gevallen van de artikelen 57 en 58 gelden ten aanzien van bijkomende
straffen de volgende bepalingen:

1°. de straffen van ontzetting van dezelfde rechten worden opgelost in
één straf, in duur de opgelegde hoofdstraf of hoofdstraffen ten minste
twee en ten hoogste vijf jaren te boven gaande, of ingeval geen andere
hoofdstraf dan geldboete is opgelegd, in één straf van ten minste twee
en ten hoogste vijf jaren;

2°. de straffen van ontzetting van verschillende rechten worden voor
elk misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd;

3°. de straffen van verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen worden
voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd; de
vervangende vrijheidsstraffen mogen gezamenlijk het maximum, bepaald
in artikel 24c, derde lid, niet overschrijden.

Artikel 60a

Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, geldt voor de
maatregel genoemd in artikel 36f dat de vervangende vrijheidsstraffen
gezamenlijk het maximum, bepaald in artikel 24c, derde lid, niet mogen
overschrijden.

Artikel 61

1. De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige hoofdstraffen wordt
bepaald door de volgorde van artikel 9.

2. Waar de rechter de keuze tussen twee hoofdstraffen is gelaten, komt
bij de vergelijking alleen de zwaarste van die straffen in aanmerking.

3. De betrekkelijke zwaarte van gelijksoortige hoofdstraffen wordt
bepaald door het maximum.

4. De betrekkelijke duur, zowel van ongelijksoortige als van
gelijksoortige hoofdstraffen, wordt eveneens bepaald door het maximum.

Artikel 62

1. Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, hetzij
van overtredingen met misdrijven, hetzij van overtredingen onderling,
wordt voor elke overtreding zonder vermindering straf opgelegd.

2. De vervangende vrijheidsstraffen mogen voor de misdrijven en
overtredingen of voor de overtredingen gezamenlijk het maximum,
bepaald in artikel 24c, derde lid, niet overschrijden.

Artikel 63

Indien iemand, nadat hem een straf is opgelegd, schuldig wordt verklaard
aan een misdrijf of een overtreding voor die strafoplegging gepleegd, zijn
de bepalingen van deze titel voor het geval gelijktijdig straf wordt
opgelegd van toepassing.

Artikel 63a [Vervallen per 01-02-2001]

Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op
klacht vervolgbaar

Artikel 64

Inzake een misdrijf dat alleen op klacht wordt vervolgd, is degene tegen
wie het feit is begaan, tot de klacht gerechtigd.

Artikel 65

1. Indien de in artikel 64 aangewezen persoon de leeftijd van zestien
jaren nog niet heeft bereikt of anders dan wegens verkwisting onder
curatele is gesteld, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet in
staat is te beoordelen of zijn belang gediend is met de klacht,
geschiedt de klacht door zijn wettige vertegenwoordiger in burgerlijke
zaken.

2. Indien de in artikel 64 aangewezen persoon overleden is, zijn tot
de klacht gerechtigd: zijn ouders, zijn kinderen en zijn overlevende
echtgenoot, tenzij blijkt dat hij een vervolging niet heeft gewild.

3. Indien de klacht tegen de wettige vertegenwoordiger in burgerlijke
zaken van de in artikel 64 aangewezen persoon moet geschieden, zijn
tot de klacht gerechtigd: de echtgenoot, een bloedverwant in de rechte
linie of, bij het ontbreken van al die personen, een broer en een
zuster.

4. Indien een in het tweede of derde lid aangewezen persoon de
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of anders dan wegens
verkwisting onder curatele is gesteld, dan wel aan een zodanige
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens
lijdt dat hij niet in staat is te beoordelen of zijn belang gediend is
met de klacht, kan vervolging plaatsvinden op klacht van diens wettige
vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

Artikel 66

1. De klacht kan worden ingediend gedurende drie maanden na de dag
waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft genomen van het
gepleegde feit.

2. Indien degene tegen wie het feit is begaan, nadat de termijn een
aanvang heeft genomen, is overleden, dan wel het recht tot het
indienen van de klacht heeft verloren, verkregen of herkregen, loopt
deze termijn zonder verlenging door.

Artikel 67

Hij die de klacht indient, blijft gedurende acht dagen na de dag der
indiening bevoegd deze in te trekken.

Artikel 67a [Vervallen per 26-04-1978]

Titel VIII. Verval van het recht tot strafvordering en van de straf

Artikel 68

1. Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor
herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens
een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter in
Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba onherroepelijk is beslist.

2. Is het gewijsde afkomstig van een andere rechter, dan heeft tegen
dezelfde persoon wegens hetzelfde feit geen vervolging plaats in geval
van:

1°. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging;

2°. veroordeling, indien een straf is opgelegd, gevolgd door
gehele uitvoering, gratie of verjaring der straf.

3. Niemand kan worden vervolgd wegens een feit dat te zijnen aanzien
in een vreemde staat onherroepelijk is afgedaan door de voldoening aan
een voorwaarde, door de bevoegde autoriteit gesteld ter voorkoming van
strafvervolging.

Artikel 69

Het recht tot strafvordering vervalt door de dood van de verdachte.

Artikel 70

1. Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:

1°. in drie jaren voor alle overtredingen;

2°. in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis
of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld;

3°. in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke
gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;

4°. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf
van acht jaren of meer is gesteld.

2. In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot
strafvordering niet:

1°. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of
meer is gesteld;

2°. voor de misdrijven, omschreven in de artikelen 240b, tweede
lid, 243, 245 en 246, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien
van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt.

Artikel 71

De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het feit is
gepleegd, behoudens in de volgende gevallen:

1°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 173, eerste lid, en
173b, vangt de termijn aan op de dag na die waarop het misdrijf ter
kennis is gekomen van een ambtenaar belast met de opsporing van
strafbare feiten;

2°. bij valsheid op de dag na die waarop gebruik is gemaakt van het
voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid gepleegd is;

3°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, eerste lid, 247
tot en met 250, 273f en 284, voor zover gepleegd tegen een persoon die
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel in de
artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale
verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, op de dag na die
waarop die persoon achttien jaren is geworden;

4°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 279 en 282, eerste en
tweede lid op de dag na die van de bevrijding of de dood van hem tegen
wie onmiddellijk het misdrijf gepleegd is;

5°. bij de overtredingen omschreven in de artikelen 465, 466 en 467,
op de dag na die waarop ingevolge de voorschriften gegeven in of ter
uitvoering van artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de
aldaar bedoelde registers waaruit zodanige overtreding blijkt, naar de
centrale bewaarplaats, bedoeld in afdeling 8 van hoofdstuk 1 van het
Besluit burgerlijke stand 1994 zijn overgebracht.

Artikel 72

1. Elke daad van vervolging stuit de verjaring, ook ten aanzien van
anderen dan de vervolgde.

2. Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. Het recht
tot strafvordering vervalt evenwel ten aanzien van overtredingen na
tien jaren en ten aanzien van misdrijven indien vanaf de dag waarop de
oorspronkelijke verjaringstermijn is aangevangen een periode is
verstreken die gelijk is aan twee maal de voor het misdrijf geldende
verjaringstermijn.

Artikel 73

De schorsing van de strafvervolging ter zake van een prejudicieel geschil
schorst de verjaring.

Artikel 74

1. De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting
een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging
wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke
omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en
wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het
recht tot strafvordering.

2. De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:

a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op ten
minste EUR 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 voor ontneming vatbare
wederrechtelijk verkregen voordeel;

e. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare
feit veroorzaakte schade;

f. het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een
leerproject gedurende ten hoogste honderdtwintig uren.

3. De officier van justitie doet in geval van misdrijf aan de
rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is, onverwijld schriftelijk
mededeling van de datum waarop hij die voorwaarden heeft gesteld.

4. Op de in het tweede lid, onder f, bedoelde voorwaarde is het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 22b, 22c, eerste en vierde lid,
22e en 22k met betrekking tot taakstraffen, van overeenkomstige
toepassing. De onbetaalde arbeid of het leerproject wordt binnen een
termijn van zes maanden na instemming met de voorwaarde voltooid. Het
openbaar ministerie kan deze termijn eenmaal met zes maanden
verlengen. Het zendt hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan
de betrokkene.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven omtrent de nakoming van de voorwaarde, bedoeld
in het tweede lid, onderdeel a. Deze voorschriften hebben in ieder
geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de geldsom, de
termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied en de
verantwoording van de ontvangen geldbedragen. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven
omtrent de nakoming van de overige in het tweede lid bedoelde
voorwaarden.

Artikel 74a

Is op het strafbare feit naar de wettelijke omschrijving geen andere
hoofdstraf gesteld dan geldboete en biedt de verdachte aan, binnen een
door de officier van justitie te bepalen termijn, het maximum van de
geldboete te betalen en aan alle overige, overeenkomstig artikel 74,
tweede lid, te stellen voorwaarden te voldoen, dan mag de officier van
justitie het stellen van voorwaarden, als bedoeld in artikel 74, niet
weigeren.

Artikel 74b

1. Een bevel als bedoeld in artikel 12k van het Wetboek van
Strafvordering doet, na voldoening aan de overeenkomstig artikel 74
gestelde voorwaarden, het recht tot strafvordering herleven als ware
het niet vervallen geweest.

2. Na een bevel, als bedoeld in het vorige lid, worden bedragen,
betaald in toepassing van artikel 74, tweede lid, onder a, c en d,
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 74, tweede lid, onder
b en c, met de vergoeding van schade op grond van artikel 74, tweede
lid, onder e, en met de onbetaalde arbeid die is verricht of het
leerproject dat is gevolgd op grond van artikel 74, tweede lid, onder
f.

4. Eindigt, na een bevel als bedoeld in het eerste lid, de zaak
waarbij een voorwaarde is gesteld als bedoeld in artikel 74, tweede
lid, onder f, 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 verrichtte onbetaalde arbeid of het gevolgde leerproject heeft
geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in
vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid,
90, 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 74c [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 75

Het recht tot uitvoering van de straf of maatregel vervalt door de dood
van de veroordeelde, met uitzondering van de maatregel tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel.

Artikel 76

1. Het recht tot uitvoering van de straf of maatregel vervalt door
verjaring.

2. De termijn van deze verjaring is een derde langer dan de termijn
van verjaring van het recht tot strafvordering.

Artikel 76a

1. De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop de
rechterlijke uitspraak of de strafbeschikking kan worden ten uitvoer
gelegd.

2. Bij ongeoorloofde afwezigheid van een veroordeelde die zijn straf
in een inrichting ondergaat, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan op
de dag na die waarop de ongeoorloofde afwezigheid aanving. Bij
herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling vangt een nieuwe
verjaringstermijn aan op de dag na die van de herroeping.

3. De termijn loopt niet gedurende de bij de wet bevolen schorsing van
de tenuitvoerlegging, noch gedurende de tijd dat de veroordeelde, zij
het ook ter zake van een andere veroordeling, in verzekerde bewaring
is.

4. Wanneer een geldboete wegens een overtreding is opgelegd en in de
uitspraak dan wel de strafbeschikking is bepaald dat het bedrag
daarvan in gedeelten mag worden voldaan, dan wel het openbaar
ministerie aan de veroordeelde op diens verzoek uitstel van betaling
heeft verleend of betaling in termijnen heeft toegestaan, wordt de
verjaringstermijn verlengd met twee jaren.

5. De termijn loopt niet gedurende de tijd dat de tenuitvoerlegging
aan een vreemde Staat is overgedragen, zolang de Minister van Justitie
van de autoriteiten van die Staat geen mededeling, houdende een
beslissing omtrent de overname van de tenuitvoerlegging, heeft
ontvangen.

6. Indien, nadat de tenuitvoerlegging door een vreemde Staat is
overgenomen, die Staat afstand doet van zijn recht tot
tenuitvoerlegging ten behoeve van Nederland, vangt een nieuwe
verjaringstermijn aan op de dag waarop de Minister van Justitie de
mededeling van de autoriteiten van die Staat omtrent de afstand heeft
ontvangen.

7. De termijn loopt ten aanzien van veroordelingen tot betaling als
bedoeld in artikel 358, vierde lid, onder a tot en met c, van de
Faillissementswet niet gedurende de tijd dat de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de veroordeelde van
toepassing is.

Artikel 77

1. Het recht tot strafvordering en het recht tot uitvoering van de
straf vervallen door de overdracht van de strafvervolging aan een
vreemde staat overeenkomstig de bepalingen van de derde afdeling van
titel X van het vierde boek van het Wetboek van Strafvordering.

2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, herleven het recht tot
strafvordering en het recht tot uitvoering van de straf, indien de
autoriteiten van de staat die de strafvervolging had overgenomen op
die beslissing terugkomen of mededelen dat geen strafvervolging wordt
ingesteld dan wel een ingestelde vervolging is gestaakt.

Artikel 77bis [Vervallen per 01-09-1995]

Titel VIII A. Bijzondere bepalingen voor jeugdigen en jongvolwassenen

Artikel 77a

Ten aanzien van degene die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit
de leeftijd van twaalf jaren doch nog niet die van achttien jaren heeft
bereikt, zijn de artikelen 9, 10, 12 tot en met 31, 35 tot en met 38u, 43a
tot en met 44 en 57 tot en met 62 niet van toepassing. In de plaats
daarvan treden de bijzondere bepalingen vervat in de artikelen 77d tot en
met 77hh.

Artikel 77b

1. Ten aanzien van degene die ten tijde van het begaan van een
strafbaar feit de leeftijd van zestien jaren doch nog niet die van
achttien jaren heeft bereikt, kan de rechter de artikelen 77g tot en
met 77gg buiten toepassing laten en recht doen overeenkomstig de
bepalingen in de voorgaande titels vervat, indien hij daartoe grond
vindt in de ernst van het begane feit, de persoonlijkheid van de dader
of de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

2. Bij toepassing van het eerste lid kan levenslange gevangenisstraf
niet worden opgelegd.

Artikel 77c

1. Ten aanzien van de jongvolwassene die ten tijde van het begaan van
het strafbaar feit de leeftijd van achttien jaren doch nog niet die
van drieëntwintig jaren heeft bereikt, kan de rechter, indien hij
daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het feit is begaan, recht doen overeenkomstig
de artikelen 77g tot en met 77hh.

2. Artikel 77e blijft buiten toepassing.

Artikel 77d

1. De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering, genoemd in
artikel 70, wordt ten aanzien van misdrijven tot de helft van de daar
bedoelde duur ingekort.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op misdrijven omschreven in
de artikelen 240b, eerste lid, 247 tot en met 250 en 273f, gepleegd
door een persoon die ten tijde van het begaan van het strafbaar feit
de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, ten aanzien van een
persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

3. Het recht tot strafvordering voor misdrijven waarop gevangenisstraf
van twaalf jaren of meer is gesteld, en de misdrijven omschreven in de
artikelen 240b, tweede lid, 243, 245 en 246 voor zover het feit is
gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien
jaren nog niet heeft bereikt, verjaart in twintig jaren.

Artikel 77e

1. De opsporingsambtenaar die daartoe door de officier van justitie is
aangewezen, kan na verkregen toestemming door de officier van justitie
aan de verdachte voorstellen dat deze deelneemt aan een project. De
deelneming strekt tot voorkoming van toezending van het opgemaakte
proces-verbaal aan de officier van justitie. Bij algemene maatregel
van bestuur worden de strafbare feiten aangewezen die op deze wijze
kunnen worden afgedaan.

2. Bij een voorstel als bedoeld in het eerste lid, deelt de
opsporingsambtenaar de verdachte mede dat hij niet verplicht is aan
het project deel te nemen en licht hem in over de mogelijke gevolgen
van niet-deelneming. Het voorstel, de mededeling en de inlichtingen
over de mogelijke gevolgen worden daarbij de verdachte tevens
schriftelijk ter hand gesteld.

3. De officier van justitie geeft algemene aanwijzingen omtrent de
wijze van afdoening ingevolge het eerste lid. Deze aanwijzingen
betreffen in ieder geval:

a. de projecten en de categorieën van strafbare feiten die, gelet
op de aard van deze projecten, in aanmerking komen voor deze
wijze van afdoening;

b. de duur van de deelneming, afhankelijk van de aard van het
strafbare feit en het project en

c. de wijze waarop de toestemming van de officier van justitie
kan worden verkregen.

4. De duur van de deelneming is ten hoogste twintig uren.

5. Indien de opsporingsambtenaar, bedoeld in het eerste lid, van
oordeel is dat de verdachte naar behoren aan een project heeft
deelgenomen, stelt hij de officier van justitie en de verdachte
hiervan schriftelijk in kennis. Daarmee vervalt het recht tot
strafvordering, behalve indien een bevel wordt gegeven als bedoeld in
artikel 12i van het Wetboek van Strafvordering. In dat geval houdt de
rechter, indien hij een straf oplegt, rekening met de voltooide
deelneming.

Artikel 77f

1. In een strafbeschikking kan de officier van justitie tevens de
aanwijzing geven dat:

a. de jeugdige zich zal richten naar de aanwijzingen van een
gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de
Jeugdwet voor een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste zes
maanden;

b. indien de jeugdige ten tijde van het begaan van het strafbaar
feit de leeftijd van zestien jaren reeds heeft bereikt, kan de
officier van justitie in plaats daarvan de aanwijzing geven dat
de jeugdige zich zal richten naar de aanwijzingen van een
reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 14d, tweede lid.

2. In afwijking van artikel 257a, tweede lid, onderdeel a, van het
Wetboek van Strafvordering kan de officier van justitie in een
strafbeschikking een taakstraf opleggen voor ten hoogste zestig uren.
Indien de taakstraf bestaat uit een werkstraf wordt deze verricht
binnen een termijn van vier maanden. Indien de taakstraf bestaat uit
een leerstraf wordt deze verricht binnen een termijn van zes maanden.
Artikel 77m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij het begeleiden bij de naleving van de aanwijzingen, bedoeld in
het eerste lid, en de uitvoering van de taakstraf, bedoeld in het
tweede lid, wordt de identiteit van de verdachte vastgesteld op de
wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering. Daartoe stelt de officier van
justitie als voorwaarde dat de verdachte 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.

Artikel 77g

1. In plaats van de op een feit gestelde straffen worden de straffen
en maatregelen opgelegd, in deze Titel voorzien.

2. Een hoofdstraf kan zowel afzonderlijk als tezamen met andere
hoofdstraffen of met bijkomende straffen worden opgelegd.

3. Een maatregel kan zowel afzonderlijk als tezamen met hoofdstraffen,
met bijkomende straffen en met andere maatregelen worden opgelegd.

Artikel 77g bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77h

1. De hoofdstraffen zijn:

a. in geval van misdrijf: jeugddetentie, taakstraf of geldboete;

b. in geval van overtreding: taakstraf of geldboete.

2. Een taakstraf bestaat uit:

a. een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid of
het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare
feit aangerichte schade, of

b. een leerstraf, zijnde het volgen van een leerproject, of

c. een combinatie van werkstraf en leerstraf.

3. De bijkomende straffen zijn:

a. verbeurdverklaring;

b. ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.

4. De maatregelen zijn:

a. plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;

b. maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige;

c. onttrekking aan het verkeer;

d. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;

e. schadevergoeding;

f. vrijheidsbeperkende maatregel.

Artikel 77h bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77i

1. De duur van de jeugddetentie is:

a. voor degene die ten tijde van het begaan van het misdrijf de
leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt: ten minste een
dag en ten hoogste twaalf maanden, en

b. overigens ten hoogste vierentwintig maanden.

2. De duur van de jeugddetentie wordt in de rechterlijke uitspraak
aangewezen in dagen, weken of maanden.

3. De artikelen 26 en 27 zijn bij veroordeling tot jeugddetentie van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 77j

1. In bijzondere gevallen kan Onze Minister van Justitie bepalen dat
de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie gedurende een tijdvak van
ten hoogste drie maanden wordt onderbroken.

2. Onze Minister van Justitie kan nadere regels stellen aangaande het
onderbreken van de tenuitvoerlegging, bedoeld in het eerste lid. Deze
betreffen in elk geval de criteria waaraan de betrokkene moet voldoen
om voor strafonderbreking in aanmerking te komen, de bevoegdheid tot
en de wijze van verlening alsmede de voorwaarden die hieraan kunnen
worden verbonden.

3. Ten aanzien van de beslissingen omtrent de onderbreking van de
tenuitvoerlegging als bedoeld in het eerste lid is Hoofdstuk XV van de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen van toepassing.

4. De rechter die de straf heeft opgelegd kan te allen tijde de
jeugdige aan wie een jeugddetentie is opgelegd, voorwaardelijk in
vrijheid stellen.

5. In geval van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt een
proeftijd bepaald van ten hoogste twee jaren. De duur van de proeftijd
en de gestelde voorwaarden worden de veroordeelde in persoon betekend.
De artikelen 77y, derde lid, 77z, 77aa en 77cc tot en met 77ee zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77k

De straf van jeugddetentie kan door de rechter op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde geheel of
gedeeltelijk worden vervangen door een van de straffen genoemd in artikel
9, eerste lid, indien de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf geheel
of gedeeltelijk zou moeten plaatsvinden nadat de veroordeelde de leeftijd
van achttien jaren heeft bereikt en deze naar het oordeel van de rechter
niet meer voor een zodanige straf in aanmerking komt.

Artikel 77l

1. Het bedrag van de geldboete is ten minste het bedrag, genoemd in
artikel 23, tweede lid, en ten hoogste het maximum van een geldboete
van de tweede categorie. Artikel 24a is van overeenkomstige toepassing
met dien verstande dat de rechter of de officier van justitie bij elke
geldboete kan bepalen dat het bedrag in gedeelten kan worden voldaan.
De rechter of de officier van justitie stelt daarbij de hoogte van elk
van die gedeelten vast.

2. De rechter kan bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd,
bevelen dat voor het geval volledige betaling noch volledig verhaal
van het verschuldigde bedrag volgt, vervangende jeugddetentie zal
worden toegepast.

3. Indien geen of geen volledige betaling van het bedrag van de
geldboete heeft plaatsgevonden en geen of geen volledig verhaal
mogelijk is, kan de rechter die de straf heeft opgelegd het nog te
betalen bedrag op vordering van het openbaar ministerie vervangen door
jeugddetentie of op verzoek van de veroordeelde vervangen door een
taakstraf. Indien de rechter gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid
van het tweede lid, kan hij de duur van de eerder opgelegde
vervangende jeugddetentie ook wijzigen, tenzij deze reeds is
aangevangen.

4. De taakstraf, bedoeld in het derde lid, wordt opgelegd in
evenredigheid met het nog verschuldigde bedrag. De artikelen 77m tot
en met 77q en 77ff, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
De straf kan slechts worden opgelegd zolang de veroordeelde de
leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt.

5. Indien de veroordeelde bij aanvang van de tenuitvoerlegging van de
vervangende jeugddetentie de leeftijd van achttien jaren heeft
bereikt, kan deze worden ten uitvoer gelegd als vervangende hechtenis,
indien het vonnis of de beslissing op grond van het derde lid dit
bepaalt.

6. De duur van de vervangende jeugddetentie of vervangende hechtenis
is ten minste één dag en ten hoogste drie maanden. Voor elke volle EUR
15 van de nog te betalen geldboete wordt niet meer dan één dag
opgelegd. Door betaling van het nog te betalen bedrag vervalt de
vervangende jeugddetentie of de vervangende hechtenis. Artikel 24c,
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

7. Artikel 27, derde en vierde lid, is bij veroordeling tot een
geldboete van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77m

1. Het vonnis of de strafbeschikking vermeldt of de taakstraf bestaat
uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van beide, alsmede
het aantal uren dat de straf zal duren. Het vonnis of de
strafbeschikking kan de aard en inhoud van de te verrichten
werkzaamheden of het te volgen leerproject vermelden.

2. De duur van de door de rechter opgelegde onbetaalde arbeid of van
de arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte
schade, is ten hoogste tweehonderd uren.

3. De termijn waarbinnen de arbeid moet zijn verricht bedraagt ten
hoogste zes maanden indien niet meer dan honderd uren is opgelegd en
overigens ten hoogste een jaar. Het openbaar ministerie kan evenwel
bij toepassing van artikel 77o, derde lid, de duur verlengen.

4. De duur van een leerproject is ten hoogste tweehonderd uren.

5. De termijn waarbinnen een leerproject plaatsvindt bedraagt ten
hoogste zes maanden indien niet meer dan honderd uren is opgelegd en
overigens ten hoogste een jaar. Het openbaar ministerie kan bij
toepassing van artikel 77o, derde lid, de duur verlengen.

6. Indien meer dan één taakstraf wordt opgelegd, bedraagt het totaal
aantal uren niet meer dan tweehonderdenveertig.

7. Artikel 27, eerste en vierde lid, is bij veroordeling tot een
taakstraf door de rechter van overeenkomstige toepassing.

8. Het openbaar ministerie kan de termijn, genoemd in het derde en
vijfde lid, ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde, eenmaal met
een zelfde periode verlengen. Het openbaar ministerie zendt hiervan zo
spoedig mogelijk een kennisgeving aan de veroordeelde.

9. De termijnen, genoemd in het derde en vijfde lid, worden verlengd
met de tijd dat de veroordeelde uit anderen hoofde rechtens zijn
vrijheid is ontnomen alsmede met de tijd dat hij ongeoorloofd afwezig
is.

Artikel 77ma

1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:

a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een
ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het
slachtoffer ten gevolge heeft gehad;

b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, 248a,
248b, 248c en 250.

2. Van het eerste lid kan worden afgeweken indien naast de taakstraf,
jeugddetentie, de maatregel betreffende het gedrag of de maatregel
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt opgelegd.

Artikel 77n

1. In het vonnis waarbij taakstraf wordt opgelegd, beveelt de rechter
voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren
verricht, dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast.

2. De duur van de vervangende jeugddetentie wordt in gehele dagen,
weken of maanden vastgesteld.

3. De vervangende jeugddetentie beloopt ten minste één dag en ten
hoogste vier maanden. Voor elke twee uren van de taakstraf wordt niet
meer dan één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van de te verrichten taakstraf is voldaan,
vermindert de duur van de vervangende jeugddetentie naar
evenredigheid. Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een
gedeelte van een dag vervangende jeugddetentie zou moeten worden
ondergaan, dan vindt afronding naar boven plaats tot het naaste aantal
gehele dagen.

Artikel 77o

1. De raad voor de kinderbescherming heeft tot taak de voorbereiding
en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van taakstraffen. Over de
wijze waarop de veroordeelde de taakstraf uitvoert, kan het openbaar
ministerie inlichtingen inwinnen bij de raad voor de
kinderbescherming. Het openbaar ministerie kan diens medewerking
inroepen en hem de nodige opdrachten geven. De raad voor de
kinderbescherming is bevoegd aanwijzingen te geven wanneer het de
tenuitvoerlegging van een taakstraf door die instelling betreft.

2. Bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf wordt de identiteit van
de veroordeelde vastgesteld op de wijze, bedoeld in artikel 27a,
eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering.

3. Het openbaar ministerie kan na overleg met de raad voor de
kinderbescherming en de veroordeelde, de opgelegde straf, behoudens
voor wat betreft het aantal opgelegde uren, wijzigen indien het van
oordeel is dat de veroordeelde de taakstraf niet geheel overeenkomstig
het vonnis of de strafbeschikking kan of heeft kunnen volbrengen. Hij
benadert daarbij zo veel mogelijk de opgelegde taakstraf. Het openbaar
ministerie geeft hiervan kennis aan de veroordeelde en de raad voor de
kinderbescherming.

4. Het openbaar ministerie doet deze kennisgeving zo spoedig mogelijk
aan de veroordeelde betekenen. De kennisgeving behelst het aantal uren
dat naar het oordeel van het openbaar ministerie reeds naar behoren is
volbracht, alsmede de straf zoals deze voor het overige nader is
vastgesteld.

5. Tegen de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, kan de
veroordeelde binnen veertien dagen na de betekening een bezwaarschrift
indienen bij de rechter die de straf oplegde. De rechter kan de
beslissing van het openbaar ministerie wijzigen. Het tweede lid is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 77p

1. Indien de tot een taakstraf veroordeelde niet aanvangt met de
taakstraf, geen medewerking verleent aan het vaststellen van zijn
identiteit of het openbaar ministerie van oordeel is dat de
veroordeelde de opgelegde taakstraf niet naar behoren verricht of
heeft verricht, wordt vervangende jeugddetentie of hechtenis
toegepast, tenzij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na
het opleggen van de taakstraf hebben voorgedaan, zou leiden tot een
onbillijkheid van zwaarwegende aard. Het openbaar ministerie geeft
hiervan kennis aan de veroordeelde en de raad voor de
kinderbescherming.

2. Het openbaar ministerie doet deze kennisgeving zo spoedig mogelijk
aan de veroordeelde betekenen. De kennisgeving behelst het aantal uren
taakstraf dat naar het oordeel van het openbaar ministerie is
verricht, alsmede het aantal dagen vervangende jeugddetentie.

3. Tegen de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan de
veroordeelde binnen veertien dagen na de betekening daarvan een
bezwaarschrift indienen bij de rechter die de straf oplegde. De
rechter kan de beslissing van het openbaar ministerie wijzigen.

4. Indien de veroordeelde bij aanvang van de tenuitvoerlegging de
leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, kan de vervangende
jeugddetentie worden ten uitvoer gelegd als vervangende hechtenis,
indien het vonnis dit bepaalt.

Artikel 77q

1. Het openbaar ministerie kan slechts een beslissing nemen of een
bevel geven krachtens artikel 77o, tweede lid, onderscheidenlijk
artikel 77p, eerste lid, binnen drie maanden na afloop van de termijn
waarbinnen de arbeid moet zijn verricht of waarbinnen het leerproject
moet zijn gevolgd krachtens artikel 77m.

2. Indien naar het oordeel van het openbaar ministerie de opgelegde
taakstraf naar behoren is uitgevoerd, stelt het zo spoedig mogelijk de
veroordeelde hiervan in kennis.

Artikel 77r

Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is slechts
mogelijk in de gevallen genoemd in de artikelen 179, 179a en 180 van de
Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 30, zesde lid, van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228). Die
artikelen zijn dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77s

1. Aan de verdachte bij wie ten tijde van het begaan van het misdrijf
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens bestond, kan de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen worden opgelegd, indien

a. het feit waarvoor de maatregel wordt opgelegd, een misdrijf is
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van
vier jaren of meer is gesteld dan wel behoort tot een der
misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b
en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel
b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b,
van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet,
en

b. de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van
personen of goederen het opleggen van die maatregel eist, en

c. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke
verdere ontwikkeling van de verdachte.

2. De rechter legt de maatregel slechts op, nadat hij zich een met
redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen
overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende
disciplines. Van deze gedragsdeskundigen dient er één een psychiater
te zijn. Het advies wordt door de deskundigen gezamenlijk dan wel door
ieder van hen afzonderlijk uitgebracht. Indien dit advies eerder dan
een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend kan de
rechter hier slechts gebruik van maken met instemming van het openbaar
ministerie en de verdachte.

3. Bij toepassing van het eerste lid, kan de rechter afzien van het
opleggen van straf, ook indien hij van oordeel is dat het feit wel aan
de verdachte kan worden toegerekend.

4. Bij het opleggen van de maatregel neemt de rechter de ernst van het
begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen
wegens misdrijf in aanmerking.

5. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien de betrokkene
weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van
het advies moet worden verricht. Voor zover mogelijk maken de
gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel ieder van hen afzonderlijk over
de reden van weigering rapport op. De rechter doet zich zoveel
mogelijk een ander advies of rapport, dat hem over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van de oplegging van de maatregel kan voorlichten en
aan de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om
medewerking te verlenen, overleggen.

6. Indien de maatregel is opgelegd draagt Onze Minister de
tenuitvoerlegging op aan een inrichting als bedoeld in artikel 1,
onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, of doet
hij de veroordeelde elders opnemen.

7. De maatregel geldt voor de tijd van drie jaar. Na twee jaar eindigt
de maatregel voorwaardelijk, tenzij de maatregel wordt verlengd op de
wijze als bedoeld in artikel 77t. De termijn gaat in nadat de
rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden. De maatregel
vervalt bij het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak
waarbij aan de betrokkene wederom de maatregel of de maatregel,
bedoeld in artikel 37a wordt opgelegd.

8. De termijn van de maatregel loopt niet:

a. gedurende de tijd dat aan de veroordeelde uit anderen hoofde
rechtens zijn vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij
uit zodanige vrijheidsontneming ongeoorloofd afwezig is;

b. wanneer de veroordeelde langer dan een week ongeoorloofd
afwezig is uit de plaats die voor de tenuitvoerlegging van de
maatregel is aangewezen;

c. wanneer de maatregel voorwaardelijk is geëindigd als bedoeld
in het zevende lid en artikel 77t, tweede lid.

9. Onverminderd het bepaalde in het zevende lid, kan Onze Minister de
maatregel te allen tijde, na advies te hebben ingewonnen van de raad
voor de kinderbescherming, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
beëindigen.

Artikel 77s bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77t

1. De rechter die in eerste aanleg heeft kennis genomen van het
misdrijf ter zake waarvan de maatregel is opgelegd, kan op vordering
van het openbaar ministerie de termijn, bedoeld in artikel 77s,
zevende lid, eerste volzin, telkens met ten hoogste twee jaren
verlengen. Niet eerder dan twee maanden en niet later dan een maand
voor het tijdstip waarop de maatregel voorwaardelijk eindigt, kan het
openbaar ministerie een vordering indienen tot verlenging van de
maatregel. De artikelen 509oa en 509q van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Verlenging van de termijn van de maatregel is slechts mogelijk voor
zover de maatregel daardoor de duur van zeven jaar niet te boven gaat.
In de gevallen waarin de maatregel is verlengd, eindigt de maatregel
voorwaardelijk een jaar voordat de maximale duur van de maatregel
wordt bereikt. De rechter geeft in de beslissing tot verlenging van de
maatregel aan wanneer de maatregel, behoudens verdere verlenging,
onvoorwaardelijk eindigt. Artikel 77s, achtste lid, is van
overeenkomstige toepassing. Op de beslissing tot verlenging van de
maatregel waarbij de maximale duur van de maatregel zal worden
bereikt, is artikel 77s, tweede en vijfde lid, van overeenkomstige
toepassing.

3. De verlenging is slechts mogelijk, indien de maatregel is opgelegd
ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.
Artikel 77s, eerste lid, onder b en c, is van overeenkomstige
toepassing.

4. Een vordering tot verlenging van de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen wordt bij de rechtbank behandeld door de
meervoudige kamer.

5. Bij de vordering worden overgelegd:

a. een recent opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend
advies afkomstig van het hoofd van de inrichting, en

b. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid van de veroordeelde.

6. De maatregel kan zonder advies, bedoeld in het vijfde lid onder a,
worden verlengd indien dit door gebrek aan medewerking van de
veroordeelde niet kan worden uitgebracht.

Artikel 77ta

1. Indien de maatregel voorwaardelijk eindigt als bedoeld in artikel
77s, zevende lid, en artikel 77t, tweede lid, geschiedt dit onder de
algemene voorwaarde dat:

a. de veroordeelde zich ten tijde van de voorwaardelijke
beëindiging niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

b. de veroordeelde 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 en
medewerking verleent aan het toezicht door de gecertificeerde
instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet dan wel van
een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 14d, tweede
lid.

2. Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het openbaar
ministerie belast. Over de wijze waarop de veroordeelde aan de
voorwaarden voldoet, wordt het openbaar ministerie door de
gecertificeerde instelling, de reclasseringsinstelling of
reclasseringsambtenaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,
ingelicht.

3. Een jaar nadat de maatregel voorwaardelijk is geëindigd als bedoeld
in artikel 77s, zevende lid, en artikel 77t, tweede lid, eindigt de
maatregel van rechtswege onvoorwaardelijk, tenzij de voorwaardelijke
beëindiging wordt verlengd op de wijze als bedoeld in artikel 77tb. In
de gevallen waarin de voorwaardelijke beëindiging is verlengd, eindigt
de maatregel onvoorwaardelijk nadat de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging is bereikt.

Artikel 77tb

1. De voorwaardelijke beëindiging kan door de rechter die in eerste
aanleg kennis heeft genomen van het misdrijf ter zake waarvan de
maatregel is opgelegd, ambtshalve, of op vordering van het openbaar
ministerie worden verlengd. De rechter bepaalt de duur van de
verlenging.

2. De totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel
bedraagt ten hoogste twee jaar. De termijn van de voorwaardelijke
beëindiging loopt niet wanneer de veroordeelde zich langer dan een
week onttrekt aan het toezicht.

3. Tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel kan de in
het eerste lid bedoelde rechter ambtshalve, op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde of diens
raadsman:

a. bijzondere voorwaarden stellen die het gedrag van de
veroordeelde betreffen;

b. aan een andere instelling dan die welke daarmee tevoren was
belast, de begeleiding van de veroordeelde opdragen;

c. indien de veroordeelde zich niet heeft gedragen naar de
aanwijzingen bedoeld in artikel 77ta, eerste lid, onderdeel b,
bevelen dat de veroordeelde tijdens de voorwaardelijke
beëindiging wordt teruggeplaatst in een inrichting als bedoeld in
artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen, dan wel, indien de veroordeelde inmiddels de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, in een penitentiaire
inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de
Penitentiaire beginselenwet dan wel een inrichting als bedoeld in
artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden.

4. De rechter bepaalt de duur van een terugplaatsing als bedoeld in
het derde lid, onderdeel c. Deze duur kan de duur van de
voorwaardelijke beëindiging niet overschrijden en bedraagt ten hoogste
een jaar. Bij herhaalde terugplaatsing kan de totale duur van de
terugplaatsingen de maximale duur van een jaar niet overstijgen. Een
terugplaatsing kan maximaal twee keer worden toegepast.

5. Indien de rechter bijzondere voorwaarden stelt, als bedoeld in het
derde lid, onderdeel a, is artikel 77z van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat de rechter de werking van de bijzondere
voorwaarden kan beperken tot een in de beslissing te bepalen tijdsduur
binnen de termijn waarmee de voorwaardelijke beëindiging wordt
verlengd.

6. Indien ten aanzien van de veroordeelde een rechterlijke machtiging
op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen is gegeven, eindigt de maatregel onvoorwaardelijk.

7. Artikel 77cca, eerste lid, derde tot en met zesde lid en achtste
lid, is van overeenkomstige toepassing. Indien het openbaar ministerie
de aanhouding noodzakelijk blijft vinden, dient het onverwijld een
vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging in bij de
rechter-commissaris en een vordering als bedoeld in het derde lid bij
de rechter.

Artikel 77tc

1. De maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen die is
verlengd tot de in artikel 77t, tweede lid, bedoelde duur van zeven
jaren, kan door de rechter ambtshalve of op vordering van het openbaar
ministerie worden omgezet in de maatregel, bedoeld in artikel 37a,
indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van
personen of goederen de omzetting in die maatregel eist.

2. De beslissing tot omzetting geldt als een last als bedoeld in
artikel 37a. De rechter geeft daarbij het bevel, bedoeld in artikel
37b. De artikelen 37, tweede en derde lid, en 37a zijn van
overeenkomstige toepassing.

3. Met de omzetting eindigt de maatregel tot plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen onvoorwaardelijk.

4. De beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen:

a. voordat de maatregel voorwaardelijk eindigt op de wijze,
bedoeld in artikel 77t, tweede lid;

b. tijdens de voorwaardelijke beëindiging, bedoeld in 77tb,
eerste en tweede lid.

5. Bij de beslissing betrekt de rechter:

a. een recent opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend
advies afkomstig van het hoofd van de inrichting, en

b. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid van de veroordeelde.

Artikel 77u

Een beslissing op grond van de artikelen 77t, 77tb, 77wc, zesde lid, en
77wd wordt bij beschikking genomen, nadat de veroordeelde en indien deze
minderjarig is, ook degenen die het gezag over hem uitoefenen, zijn
gehoord of behoorlijk opgeroepen. De artikelen 14h, eerste lid, eerste en
derde volzin, en tweede tot en met vijfde lid, 14i, tweede tot en met
zesde lid, en 14j van dit wetboek alsmede artikel 495b van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing, onverminderd de
artikelen 502 en 503 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 77v

1. Indien jeugddetentie of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
wordt opgelegd, kan de rechter in zijn uitspraak een advies opnemen
over de plaats waar en de wijze waarop deze straf of maatregel zal
moeten worden ten uitvoer gelegd. De rechter kan bij een beslissing
als bedoeld in artikel 77t zodanig advies opnemen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien met gebruikmaking van
artikel 77x, de straf of maatregel geheel niet wordt ten uitvoer
gelegd. Indien ingevolge artikel 77dd de straf of maatregel alsnog
geheel of gedeeltelijk ten uitvoer wordt gelegd, kan de rechter een
advies opnemen in de last tot tenuitvoerlegging.

3. Het openbaar ministerie stelt Onze Minister van Justitie in kennis
van rechterlijke uitspraken, zodra deze voor tenuitvoerlegging vatbaar
zijn geworden. Het voegt daarbij, in voorkomende gevallen, het advies
van de rechter omtrent de plaatsing.

4. Onze Minister kan het advies van de raad voor de kinderbescherming
inwinnen omtrent de plaats van de tenuitvoerlegging.

Artikel 77w

1. De maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige kan slechts
worden opgelegd, indien:

a. de ernst van het begane misdrijf of de veelvuldigheid van de
begane misdrijven of voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf
hiertoe aanleiding geven, en

b. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke
verdere ontwikkeling van de verdachte.

2. De rechter legt de maatregel slechts op, nadat hij zich een met
redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen
overleggen van de raad voor de kinderbescherming, dat wordt
ondersteund door ten minste een gedragsdeskundige. Indien dit advies
eerder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is
gedagtekend kan de rechter hier slechts gebruik van maken met
instemming van het openbaar ministerie en de verdachte. Indien de
maatregel met toepassing van artikel 77c wordt opgelegd aan een
jongvolwassene die ten tijde van het misdrijf of de misdrijven die
voor het opleggen van de maatregel aanleiding geeft of geven, de
leeftijd van achttien jaren maar nog niet de leeftijd van
drieëntwintig jaren heeft bereikt, kan een advies van de raad voor de
kinderbescherming achterwege blijven en wordt met een advies van een
gedragsdeskundige volstaan.

3. De rechter geeft in zijn uitspraak aan waar de maatregel uit
bestaat. De maatregel kan inhouden dat de veroordeelde aan een
programma deelneemt in een door de rechter aan te wijzen instelling of
dat de veroordeelde een ambulant programma zal volgen onder
begeleiding van een door de rechter aan te wijzen organisatie. Bij de
tenuitvoerlegging van de maatregel verleent de veroordeelde
medewerking aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt hij
een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage.

4. De rechter kan, ter ondersteuning van het programma, bedoeld in het
derde lid, bevelen dat de veroordeelde gedurende de nacht in een
inrichting als bedoeld in de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen verblijft.

5. Aan het programma kan elektronisch toezicht worden verbonden.

6. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van
het openbaar ministerie, bevelen dat het programma dadelijk
uitvoerbaar is, indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden
dat de veroordeelde opnieuw een strafbaar feit zal plegen of zich
belastend zal gedragen en de dadelijke uitvoerbaarheid in het belang
van de jeugdige is.

7. Het bevel, bedoeld in het zesde lid, kan door de rechter die
kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve, op verzoek van de
veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

8. De instellingen of organisaties, bedoeld in het derde lid, stellen
voor de uitvoering van het programma een plan vast dat is afgestemd op
de problematiek van de veroordeelde. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de eisen
waaraan het plan, alsmede waaraan de programma's en de instellingen of
organisaties, bedoeld in het derde lid, moeten voldoen. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorts regels worden
gesteld omtrent de werkwijze van de instellingen of organisaties,
bedoeld in het derde lid.

9. De maatregel wordt opgelegd voor de tijd van ten minste zes maanden
en ten hoogste een jaar. De termijn gaat in nadat de rechterlijke
uitspraak onherroepelijk is geworden.

10. De gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de
Jeugdwet heeft tot taak de voorbereiding en de ondersteuning van de
tenuitvoerlegging van de maatregel. Bij de tenuitvoerlegging van de
maatregel stelt de gecertificeerde instelling de identiteit van de
veroordeelde vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Over
de wijze waarop de veroordeelde de maatregel uitvoert, kan het
openbaar ministerie inlichtingen inwinnen bij de gecertificeerde
instelling. Indien de jeugdige ten tijde van de tenuitvoerlegging van
de maatregel de leeftijd van zestien jaren bereikt of heeft bereikt,
kan de rechter bepalen dat de ondersteuning van de tenuitvoerlegging
van de maatregel geschiedt door een reclasseringsinstelling als
bedoeld in artikel 14d, tweede lid.

11. De termijn van de maatregel loopt niet gedurende de tijd dat aan
de veroordeelde uit anderen hoofde rechtens zijn vrijheid is ontnomen
en gedurende de tijd dat hij uit zodanige vrijheidsontneming
ongeoorloofd afwezig is.

12. De maatregel eindigt van rechtswege bij het onherroepelijk worden
van een rechterlijke uitspraak waarbij de verdachte opnieuw de
maatregel of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
wordt opgelegd.

Artikel 77wa

1. De rechter kan bepalen dat het in artikel 77w, derde lid, bedoelde
programma geheel of ten dele komt te bestaan uit een vorm van
jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

2. Indien de rechter toepassing heeft gegeven aan het bepaalde in het
eerste lid, doet de raad daarvan onverwijld mededeling aan de
gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Artikel 77wb

1. Indien het gedrag van de veroordeelde daartoe aanleiding geeft of
wijziging van de maatregel in het belang is van de ontwikkeling van de
veroordeelde, kan de rechter, op vordering van het openbaar
ministerie, beslissen dat de maatregel een andere invulling krijgt.

2. De rechter beslist slechts tot een andere invulling van de
maatregel, nadat hij zich een met redenen omkleed, gedagtekend en
ondertekend advies heeft doen overleggen van de raad voor de
kinderbescherming.

3. Artikel 77w, tweede lid, eerste volzin, derde tot en met negende
lid, is van overeenkomstige toepassing op de beslissing tot wijziging
van de maatregel, met dien verstande dat in het in artikel 77w, tweede
lid, derde volzin, bedoelde geval, voor de andere invulling van de
maatregel advies wordt gevraagd van een gedragsdeskundige of van de
reclasseringsinstelling die met de uitvoering van de maatregel is
belast.

Artikel 77wc

1. In het vonnis waarbij de maatregel betreffende het gedrag van de
jeugdige wordt opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat de
veroordeelde niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de
maatregel heeft meegewerkt, dat vervangende jeugddetentie zal worden
toegepast.

2. De duur van de vervangende jeugddetentie wordt in gehele dagen,
weken of maanden vastgesteld. Voor elke maand waarvoor de maatregel is
opgelegd beloopt de vervangende jeugddetentie maximaal een maand.

3. Wanneer een gedeelte van de maatregel ten uitvoer is gelegd,
vermindert de duur van de vervangende jeugddetentie naar
evenredigheid.

4. Artikel 77p is van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 77cca is van overeenkomstige toepassing.

6. Onverminderd het bepaalde in het vierde lid kan de rechter op
vordering van de officier van justitie de tijdelijke opneming in een
justitiële jeugdinrichting bevelen in het geval de jeugdige niet naar
behoren aan de tenuitvoerlegging van de maatregel meewerkt.

7. De tenuitvoerlegging van de tijdelijke opneming schorst de termijn
van de maatregel. De maximale aaneengesloten duur van de tijdelijke
opneming in de jeugdinrichting bedraagt vier weken. De tijdelijke
opneming kan ten hoogste tweemaal tijdens de looptijd van de maatregel
worden bevolen, ook in het geval waarin de maatregel is verlengd.

Artikel 77wd

1. Indien het gedrag van de veroordeelde daartoe aanleiding geeft en
verlenging in het belang is van de ontwikkeling van de veroordeelde,
kan de rechter de termijn van de maatregel, op vordering van het
openbaar ministerie, eenmaal verlengen voor ten hoogste dezelfde tijd
als waarvoor de maatregel was opgelegd. Niet eerder dan twee maanden
en niet later dan een maand voor het tijdstip waarop de maatregel door
tijdsverloop zal eindigen, kan het openbaar ministerie een vordering
indienen tot verlenging van de maatregel.

2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid, die later dan een
maand voor het tijdstip waarop de maatregel door tijdsverloop zal
eindigen, doch binnen een redelijke termijn is ingediend, is niettemin
ontvankelijk, indien er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de
verdere ontwikkeling van de jeugdige de verlenging van de maatregel
eist.

3. Bij de vordering worden overgelegd:

a. een recent opgemaakt, met redenen omkleed advies, afkomstig
van de raad voor de kinderbescherming;

b. een afschrift van de aantekeningen omtrent het gedrag van de
veroordeelde, afkomstig van de instelling of organisatie die
belast is met de uitvoering van de maatregel.

4. In de beslissing omtrent de verlenging geeft de rechter aan waaruit
de verlenging van de maatregel bestaat. De verlenging kan inhouden dat
het programma waaraan de veroordeelde deelneemt wordt verlengd. De
verlenging kan ook inhouden dat de veroordeelde deelneemt aan een door
de rechter aan te wijzen programma in een daarbij aan te wijzen
inrichting of dat de veroordeelde een door de rechter aan te wijzen
ambulant programma zal volgen onder begeleiding van een in de
beslissing aangewezen organisatie.

5. De artikelen 77wa, 77wb en 77wc zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 77we

1. In het vonnis waarbij de vrijheidsbeperkende maatregel wordt
opgelegd, beveelt de rechter dat vervangende jeugddetentie zal worden
toegepast voor het geval niet aan de maatregel wordt voldaan.

2. De artikelen 38v, 38w, tweede tot en met het vierde lid, en 77p,
vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77wf

1. Indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat de
veroordeelde de maatregel niet naleeft of heeft nageleefd, kan zijn
aanhouding worden bevolen door het openbaar ministerie. Indien het
bevel van het openbaar ministerie niet kan worden afgewacht, kan de
hulpofficier de aanhouding van de veroordeelde bevelen. De
hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld schriftelijk of
mondeling kennis aan het openbaar ministerie.

2. Het openbaar ministerie dient na aanhouding onverwijld een
vordering tot tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie in
bij de rechter-commissaris. De artikelen 38x, derde tot en met zesde
lid, 38ij en 77p zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Tegen de beslissing van de rechter-commissaris staat voor de
veroordeelde en het openbaar ministerie binnen veertien dagen hoger
beroep open bij de rechter die de maatregel oplegde. Bij het instellen
van hoger beroep zendt het openbaar ministerie de daarop betrekking
hebbende stukken aan het gerecht toe. De rechter bepaalt daarop
onverwijld een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij hij
vaststelt dat de veroordeelde in zijn hoger beroep niet ontvankelijk
is. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde tot bijwoning van de
zitting oproepen onder betekening van de vordering. De artikelen 14i,
tweede tot en met het zesde lid, 14j en 77ee, tweede lid, van dit
wetboek en artikel 495b van het Wetboek van Strafvordering, zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 77x

1. In geval van een veroordeling tot jeugddetentie, vervangende
jeugddetentie daaronder niet begrepen, tot taakstraf, tot geldboete of
tot ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, kan de
rechter bepalen dat deze geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal
worden gelegd.

2. In geval van een veroordeling tot plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen kan de rechter bepalen dat deze niet ten uitvoer zal worden
gelegd. Artikel 509jbis van het Wetboek van Strafvordering is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 77y

1. De rechter die bepaalt dat een door hem opgelegde straf of
maatregel niet zal worden ten uitvoer gelegd, stelt daarbij een
proeftijd vast van ten hoogste twee jaren.

2. De proeftijd gaat in:

a. indien een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, eerste en
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is uitgereikt of
toegezonden, op de vijftiende dag nadat de einduitspraak is
gedaan, tenzij door de tijdige aanwending van een rechtsmiddel
het vonnis of arrest niet onherroepelijk is geworden;

b. indien een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering moet worden betekend, op
de vijftiende dag na die betekening, tenzij door de tijdige
aanwending van een rechtsmiddel het vonnis of arrest niet
onherroepelijk is geworden.

3. De proeftijd loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde
rechtens zijn vrijheid is ontnomen of de veroordeelde uit zodanige
vrijheidsontneming ongeoorloofd afwezig is.

Artikel 77z

1. Toepassing van artikel 77x geschiedt onder de algemene voorwaarde
dat:

a. de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit, en

b. de veroordeelde, voor zover aan de toepassing van artikel 77x
bijzondere voorwaarden als bedoeld in het tweede lid zijn
gesteld:

1°. 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; en

2°. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht,
bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid,
de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

2. Bij toepassing van artikel 77x kunnen voorts de volgende bijzondere
voorwaarden worden gesteld, waaraan de veroordeelde gedurende de
proeftijd, of een bij de veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan
wel binnen een door de rechter te bepalen termijn, ten hoogste gelijk
aan de proeftijd, heeft te voldoen:

1°. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare
feit veroorzaakte schade;

2°. geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit
veroorzaakte schade;

3°. storting van een door de rechter 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;

4°. storting van een door de rechter 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. Het bedrag kan niet hoger zijn
dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan
worden opgelegd;

5°. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde
personen of instellingen;

6°. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde
locatie te bevinden;

7°. een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een
bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn;

8°. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij
een bepaalde instantie;

9°. 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;

10°. opneming van de veroordeelde in een zorginstelling;

11°. een verplichting zich onder behandeling te stellen van een
deskundige of zorginstelling;

12°. het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of
maatschappelijke opvang;

13°. het deelnemen aan een gedragsinterventie;

14°. het volgen van onderwijs, gedurende een bepaalde termijn,
ten hoogste gelijk aan de proeftijd;

15°. andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde
betreffende.

3. Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden
verbonden.

4. De voorwaarden in het tweede lid, onderdelen 10°, 11° of 15° en de
gedragsinterventie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel 13°, kunnen
geheel of ten dele bestaan uit van jeugdhulp als bedoeld in artikel
1.1 van de Jeugdwet.

Artikel 77za

1. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van
het openbaar ministerie, bevelen dat de op grond van artikel 77z
gestelde voorwaarden, en het op grond van artikel 77aa uit te oefenen
toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn, indien er ernstig rekening mee
moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan door de rechter die
kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve, op verzoek van de
veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

Artikel 77aa

1. Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het openbaar
ministerie belast.

2. De rechter kan aan een gecertificeerde instelling als bedoeld in
artikel 1.1 van de Jeugdwet, of, in bijzondere gevallen en na overleg
met een dergelijke rechtspersoon, aan een particulier persoon,
opdracht geven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en
de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden. Daarbij stelt de
gecertificeerde instelling de identiteit van de veroordeelde vast op
de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering.

3. Indien de veroordeelde onder toezicht is gesteld ingevolge artikel
255 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, kan de rechter de
gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet,
die met dit toezicht is belast, opdracht geven op de naleving van de
voorwaarden toe te zien en de veroordeelde ten behoeve daarvan te
begeleiden.

4. Indien de jeugdige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, kan
de rechter een in artikel 14d, tweede lid, bedoelde
reclasseringsinstelling opdracht geven toezicht te houden op de
naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te
begeleiden.

5. Bij algemene maatregel van bestuur, op de voordracht van Onze
Ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, kunnen regels worden gesteld omtrent de aard en de omvang
van het toezicht en de begeleiding, bedoeld in het tweede en derde
lid.

Artikel 77bb

Artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige
toepassing op de mededeling van de veroordeling, waarbij artikel 77x en
77z zijn toegepast.

Artikel 77cc

1. De rechter die de voorwaarde heeft gesteld, kan na ontvangst van
een vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van
veroordeelde, de proeftijd verkorten of deze eenmaal verlengen. De
verlenging geschiedt met ten hoogste één jaar.

2. Evenzo kan de in het eerste lid bedoelde rechter gedurende de
proeftijd of gedurende de tijd dat deze is geschorst, in de gestelde
bijzondere voorwaarden of in de termijn waartoe deze voorwaarden in
haar werking binnen de proeftijd zijn beperkt, wijziging brengen, deze
voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere voorwaarden stellen en een
opdracht als bedoeld in artikel 77aa, tweede lid, geven, wijzigen of
opheffen.

3. De rechter die voorwaarden heeft gesteld in het verband van een
voorwaardelijk opgelegde maatregel plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen, kan op vordering van het openbaar ministerie, indien een
gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd of anderszins het belang van
de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
of goederen zulks eist, alsnog de tenuitvoerlegging van de maatregel
bevelen.

Artikel 77cca

1. In geval van veroordeling tot jeugddetentie of de maatregel tot
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen waarvan de rechter heeft
bepaald dat deze geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden
gelegd, kan het openbaar ministerie de aanhouding van de veroordeelde
bevelen, indien er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat
enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd. Indien het bevel van
het openbaar ministerie niet kan worden afgewacht, kan de hulpofficier
de aanhouding van de veroordeelde bevelen. De hulpofficier geeft van
de aanhouding onverwijld schriftelijk of mondeling kennis aan het
openbaar ministerie.

2. Het openbaar ministerie dient, indien het de aanhouding
noodzakelijk blijft vinden, onverwijld een vordering tot voorlopige
tenuitvoerlegging in bij de rechter-commissaris en een vordering als
bedoeld in artikel 77dd, eerste lid, in bij de rechter.

3. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na
aanhouding. Hangende de beslissing van de rechter-commissaris wordt de
veroordeelde niet in vrijheid gesteld.

4. De veroordeelde wordt door de rechter-commissaris gehoord. Artikel
77ee, tweede lid, en de artikelen 40 en 191 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. De raadsman is
bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn en van de daarop
betrekking hebbende stukken kennis te nemen.

5. Indien de rechter-commissaris de vordering van het openbaar
ministerie toewijst, beveelt hij de voorlopige tenuitvoerlegging van
de niet ten uitvoer gelegde jeugddetentie of de maatregel tot
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Indien hij de vordering
afwijst, beveelt hij de invrijheidstelling van de veroordeelde.

6. Het openbaar ministerie stelt de veroordeelde onverwijld
schriftelijk in kennis van de beslissing van de rechter-commissaris.

7. De termijn van de voorlopige tenuitvoerlegging eindigt van
rechtswege met ingang van het tijdstip waarop de duur van de
vrijheidsbeneming gelijk wordt aan de duur van de ten uitvoer te
leggen jeugddetentie of de maatregel tot plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen.

8. Het bevel tot voorlopige tenuitvoerlegging kan door de rechter die
bevoegd is te oordelen over de vordering tot tenuitvoerlegging
ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het
openbaar ministerie, worden opgeheven.

Artikel 77dd

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 77cc kan de rechter, indien
enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd en hij daartoe termen
vindt, na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie:

a. gelasten dat de niet ten uitvoer gelegde straf of maatregel,
alsnog zal worden ten uitvoer gelegd;

b. al of niet onder instandhouding of wijziging van de
voorwaarden gelasten dat een gedeelte van de niet ten uitvoer
gelegde straf of maatregel, alsnog zal worden ten uitvoer gelegd.

2. Artikel 14g, tweede, derde en vijfde lid is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat indien bij overeenkomstige
toepassing van artikel 14g, derde lid, onder a, het daar bedoelde
strafbare feit wordt vervolgd voor de politierechter, deze tevens
bevoegd is tot toepassing van het eerste lid voor zover de ten uitvoer
te leggen straf een geldboete, een taakstraf, een jeugddetentie van
niet meer dan twaalf maanden of een gedragsmaatregel betreft.

3. Indien de veroordeelde bij aanvang van de tenuitvoerlegging de
leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, kan de jeugddetentie
waarvan de rechter op grond van het eerste lid de tenuitvoerlegging
heeft gelast, worden ten uitvoer gelegd als gevangenisstraf indien de
veroordeelde naar het oordeel van de rechter niet meer voor
jeugddetentie in aanmerking komt.

4. Bij toepassing van het eerste of tweede lid, beveelt de rechter dat
de vrijheidsbeneming ondergaan uit hoofde van artikel 77cca geheel in
mindering zal worden gebracht bij de tenuitvoerlegging van de straf.
Indien hij dit bevel geeft terzake van een taakstraf of de maatregel
betreffende het gedrag van de jeugdige, bepaalt hij in zijn uitspraak
volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden.

5. In de gevallen waarin de vordering tot tenuitvoerlegging wordt
afgewezen of het openbaar ministerie in zijn vordering niet
ontvankelijk wordt verklaard, kan het gerecht in feitelijke aanleg dat
als laatste over de vordering heeft geoordeeld op verzoek van de
veroordeelde hem een vergoeding ten laste van de staat toekennen voor
de schade die hij heeft geleden ten gevolge van vrijheidsbeneming
ondergaan uit hoofde van artikel 77cca. De artikelen 89, eerste lid,
tweede volzin, tweede lid, en zesde lid, 90 en 93 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77ee

1. Indien in het kader van de tenuitvoerlegging van een sanctie enige
beslissing wordt genomen met gebruikmaking van de artikelen 77k, 77l,
derde lid, 77o, vierde lid, 77p, derde lid, 77cc of 77dd, eerste lid,
zijn de artikelen 14h, eerste lid, eerste en derde volzin, en tweede
tot en met vijfde lid, 14i, tweede tot en met zesde lid, en 14j van
dit wetboek alsmede artikel 495b van het Wetboek van Strafvordering
van overeenkomstige toepassing.

2. Indien de veroordeelde op het tijdstip dat de procedure op zijn
verzoek of op vordering van het openbaar ministerie is ingesteld, de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, zijn daarenboven
de artikelen 496 tot en met 498, 504 en 505 van het Wetboek van
Strafvordering van overeenkomstige toepassing. Heeft hij de leeftijd
van zestien jaren nog niet bereikt, dan is tevens artikel 503 van
toepassing.

3. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 77x, tweede lid, en
artikel 509jbis van het Wetboek van Strafvordering, is artikel 495b
van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing.
Indien de veroordeelde op het tijdstip dat de procedure is ingesteld
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, zijn eveneens
de artikelen 496 tot en met 498, 504 en 505 van het Wetboek van
Strafvordering van overeenkomstige toepassing. Heeft de veroordeelde
de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt, dan is tevens artikel
503 van het Wetboek van Strafvordering van toepassing.

Artikel 77ff

1. De kosten van jeugddetentie en van plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen komen ten laste van de staat.

2. Bij of krachtens de wet worden regels gesteld ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen als bedoeld in artikel 77h en de rechtspositie van
jeugdigen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
voor de verstrekking van rijkswege van een bijdrage in de bekostiging
van de voorbereiding en uitvoering van

a. projecten als bedoeld in de artikelen 77e en 77f, eerste lid,
onder b,

b. taakstraffen als bedoeld in artikel 77h, tweede lid, en

c. maatregelen betreffende het gedrag van de jeugdige als bedoeld
in artikel 77h, vierde lid, onderdeel b.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gesteld over de inhoud van de taakstraf, de tenuitvoerlegging
van de taakstraf en de rechten en plichten van de tot een taakstraf
veroordeelde. Daarbij kan van het aantal uren dat een leerproject kan
duren, genoemd in artikel 77m, vierde lid, worden afgeweken indien de
aard van het leerproject daartoe aanleiding geeft.

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
over de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel waarvan de
rechter heeft gelast dat deze geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer
wordt gelegd.

Artikel 77gg

1. De straffen en maatregelen als bedoeld in deze Titel, zijn voor
poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid dezelfde als die
voor het voltooide misdrijf.

2. Bij samenloop worden meer feiten die als op zichzelf staande
handelingen moeten worden beschouwd, voor de toepassing van straffen
en maatregelen als één feit aangemerkt. Artikel 63 is met betrekking
tot straffen van toepassing.

Artikel 77hh

1. De raad voor de kinderbescherming heeft tot taak toezicht te houden
op de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden als bedoeld in artikel
77f, eerste lid, artikel 77j, vierde en vijfde lid, artikel 77s,
negende lid, 77w, derde en tiende lid, artikel 77aa, tweede en vierde
lid, van het Wetboek van Strafrecht, en artikel 493 van het Wetboek
van Strafvordering, en is in dat kader bevoegd de gecertificeerde
instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet dan wel, indien het
minderjarigen betreft, een reclasseringsinstelling als bedoeld in
artikel 14d, tweede lid aanwijzingen te geven.

2. In door Onze Minister van Justitie aan te wijzen gevallen kan de
raad voor de kinderbescherming de gecertificeerde instelling
inschakelen voor vrijwillige begeleiding van een jeugdige.

Artikel 77ii [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77jj [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77kk [Vervallen per 01-09-1995]

Titel IX. Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

Artikel 78

Waar van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan, poging tot en
voorbereiding van dat misdrijf begrepen, voorzover niet uit enige bepaling
het tegendeel volgt.

Artikel 78a

1. Waar in dit wetboek de bevoegdheid wordt gegeven tot het horen,
verhoren of ondervragen van personen, wordt daaronder, met
uitzondering van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
gevallen, mede begrepen horen, verhoren of ondervragen per
videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding
totstandkomt tussen de betrokken personen.

2. De voorzitter van het college, de rechter, de rechter-commissaris
of ambtenaar die met de leiding over het horen is belast, beslist of
van videoconferentie gebruik gemaakt wordt, waarbij het belang van het
onderzoek in aanmerking wordt genomen. Alvorens te beslissen wordt de
te horen persoon of diens raadsman en in voorkomende gevallen de
officier van justitie, in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken over de toepassing van videoconferentie. Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen hierover nadere regels worden gesteld.

3. Tegen de beslissing om van videoconferentie gebruik te maken staat
geen afzonderlijk rechtsmiddel open.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld omtrent:

a. de eisen waaraan de techniek van videoconferentie dient te
voldoen, onder meer met het oog op de onschendbaarheid van
vastgelegde waarnemingen;

b. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder a.

Artikel 78b

Waar van veroordeling wordt gesproken wordt daaronder een strafbeschikking
begrepen, voorzover niet uit enige bepaling het tegendeel volgt.

Artikel 78c

Waar van een voorafgegane of vroegere veroordeling wegens een strafbaar
feit wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan een voorafgegane of
vroegere onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere
lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

Artikel 79

Aanslag tot een feit bestaat, zodra het voornemen van de dader zich door
een begin van uitvoering, in de zin van artikel 45, heeft geopenbaard.

Artikel 80

Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om
het misdrijf te plegen.

Artikel 80bis

Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettige wijze
veranderen van de grondwettige regeringsvorm of de orde van
troonopvolging.

Artikel 80ter

Onder verboden plaats wordt verstaan iedere plaats die als verboden plaats
is aangewezen ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen.

Artikel 80quater

Onder gegeven waarvan de geheimhouding door het belang van de staat wordt
geboden, wordt mede verstaan een gegeven, behorende tot of ontleend aan
gegevens, hulpmiddelen of materialen of met behulp daarvan verrichte
onderzoekingen of toegepaste werkmethoden, ter zake van de geheimhouding
waarvan krachtens artikel 68 van de Kernenergiewet gestelde regelen
gelden.

Artikel 80quinquies

Onder gegevens wordt verstaan iedere weergave van feiten, begrippen of
instructies, op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht,
interpretatie of verwerking door personen of geautomatiseerde werken.

Artikel 80sexies

Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om
langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te
dragen.

Artikel 81

Met het plegen van geweld wordt gelijkgesteld het brengen in een staat van
bewusteloosheid of onmacht.

Artikel 82

1. Onder zwaar lichamelijk letsel worden begrepen: ziekte die geen
uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid
tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of
dood van de vrucht van een vrouw.

2. Onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen storing van de
verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft.

Artikel 82a

Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven
beroven wordt begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs
verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te
blijven.

Artikel 83

Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:

1º. elk van de misdrijven omschreven in de artikelen 92 tot en met 96,
108, tweede lid, 115, tweede lid, 117, tweede lid, 121, 122, 157,
onderdeel 3°, 161quater, onderdeel 2°, 164, tweede lid, 166, onderdeel
3°, 168, onderdeel 2°, 170, onderdeel 3°, 174, tweede lid, en 289,
alsmede in artikel 80, tweede lid, Kernenergiewet, indien het misdrijf
is begaan met een terroristisch oogmerk;

2º. elk van de misdrijven waarop ingevolge de artikelen 114a, 114b,
120a, 120b, 130a, 176a, 176b, 282c, 289a, 304a, 304b, 354a, tweede
lid,415a en 415b, alsmede artikel 80, derde lid, van de Kernenergiewet
gevangenisstraf is gesteld;

3º. elk van de misdrijven omschreven in de artikelen 140a, 282b, 285,
derde lid, en 288a, alsmede in artikel 55, vijfde lid, van de Wet
wapens en munitie, artikel 6, vierde lid, van de Wet op de economische
delicten, artikel 33b van de Wet explosieven voor civiel gebruik en
artikel 79 van de Kernenergiewet.

Artikel 83a

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of
een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel
een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets
te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke,
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een
internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Artikel 83b

Onder misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een
terroristisch misdrijf wordt verstaan elk van de misdrijven omschreven in
de artikelen 131, tweede lid, 132, derde lid, 205, derde lid, 225, derde
lid, 285, vierde lid, 311, eerste lid, onderdeel 6°, 312, tweede lid,
onderdeel 5°, 317, derde lid, jo. 312, tweede lid, onder 5°, 318, tweede
lid, 322a, 326, tweede lid, en 354a, eerste lid.

Artikel 83bis [Vervallen per 29-03-1971]

Artikel 84

1. Onder ambtenaren worden begrepen leden van algemeen
vertegenwoordigende organen.

2. Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen scheidsrechters;
onder rechters zij die administratieve rechtsmacht oefenen.

3. Allen die tot de gewapende macht behoren worden mede als ambtenaar
beschouwd.

Artikel 84bis

Onder koopman wordt verstaan ieder die een bedrijf uitoefent.

Artikel 84ter [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 85

1. Onder schipper wordt verstaan elke gezagvoerder van een vaartuig of
die deze vervangt.

2. Opvarenden zijn allen die zich aan boord bevinden, met uitzondering
van de schipper.

3. Schepelingen zijn allen die zich als scheepsofficieren of
scheepsgezellen aan boord bevinden.

4. Vaartuigen in aanbouw noch schepen in aanbouw worden als vaartuigen
of schepen aangemerkt.

Artikel 86

Onder Nederlandse schepen worden alleen verstaan die vaartuigen welke door
de wet betrekkelijk de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het
voeren van de Nederlandse vlag als zeeschepen worden aangemerkt.

Artikel 86a

1. Onder Nederlandse luchtvaartuigen worden verstaan:

a. luchtvaartuigen die zijn ingeschreven in Nederlandse
luchtvaartuigregisters;

b. luchtvaartuigen die zonder bemanning zijn verhuurd aan een
huurder die de hoofdzetel van zijn bedrijf, of, indien de huurder
niet een zodanige zetel heeft, zijn vaste verblijfplaats, in
Nederland heeft.

2. Een luchtvaartuig is in vlucht van het moment af waarop alle
buitendeuren, na het instappen, zijn gesloten tot het moment waarop
een van de deuren wordt geopend voor het uitstappen. In geval van een
noodlanding wordt de vlucht geacht voort te duren, totdat de bevoegde
autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het luchtvaartuig en voor de
personen en goederen aan boord overnemen.

3. Een luchtvaartuig is in bedrijf van het begin van het gereedmaken
van dat luchtvaartuig voor een bepaalde vlucht door het grondpersoneel
of door de bemanning tot het moment dat sedert de landing
vierentwintig uren zijn verstreken. De periode tijdens welke het
luchtvaartuig in bedrijf is strekt zich in elk geval uit tot de gehele
periode tijdens welke het luchtvaartuig in vlucht is, zoals omschreven
in het tweede lid.

Artikel 86b

Voor de toepassing van Titel I van dit Boek wordt onder het hebben van een
vaste woon- of verblijfplaats in Nederland verstaan het rechtmatig
verblijven in Nederland gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar
of langer.

Artikel 87

1. Onder vijand worden begrepen opstandelingen.

2. Onder oorlog wordt begrepen burgeroorlog.

3. Onder tijd van oorlog wordt begrepen de tijd waarin oorlog
dreigende is. Tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan zodra
dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst worden opgeroepen
en zolang zij buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden.

Artikel 87a

Onder een bevriende staat wordt verstaan een buitenlandse mogendheid
waarmede Nederland niet in een gewapend conflict is gewikkeld.

Artikel 87b

1. Onder internationaal beschermd persoon wordt verstaan een persoon
vallende onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, van het
Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten van 14
december 1973 (Trb. 1981, 69).

2. Onder internationaal beschermd persoon wordt mede verstaan een
persoon vallende onder de omschrijving van artikel 1, onderdeel a of
b, van het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en
geassocieerd personeel van 9 december 1994 (Trb. 1996, 62), zoals
aangevuld door het Facultatief Protocol van 8 december 2005 ( Trb.
2006, 211).

3. Onder beschermde goederen worden verstaan de goederen bedoeld in
artikel 2, eerste lid, onder b, van het in het eerste lid genoemde
verdrag en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het in het tweede
lid genoemde verdrag.

Artikel 88

Onder maand wordt verstaan een tijd van dertig dagen, onder dag, behoudens
voor de toepassing van de Algemene termijnenwet, een tijd van
vierentwintig uren.

Artikel 89

Onder inklimming wordt begrepen ondergraving, alsmede het overschrijden
van sloten of grachten tot afsluiting dienende.

Artikel 90

Onder valse sleutels worden begrepen alle tot opening van het slot niet
bestemde werktuigen.

Artikel 90bis

1. Onder opkoper wordt verstaan hij die van opkopen een beroep of een
gewoonte maakt.

2. Onder opkopen worden begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd,
waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd.

Artikel 90ter

1. Onder electriciteitswerken worden verstaan werken dienende tot
voortbrenging, geleiding, transformatie of levering van electriciteit
en daarmede in verband staande beveiligings-, bevestigings-,
ondersteunings- en waarschuwingswerken.

2. Onder electriciteitswerken worden niet begrepen telegraaf- en
telefoonwerken.

Artikel 90quater

Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van
onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft
of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op
voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op
andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of
aangetast.

Artikel 90quinquies

1. Onder inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
wordt verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 37d, eerste lid.

2. Onder justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking
gestelden wordt verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 37d,
eerste lid, onder a waarvan de verpleegkosten vanwege de Minister van
Justitie worden vergoed op grond van een door hem goedgekeurde
inrichtingsbegroting, dan wel een inrichting als bedoeld in artikel
37d, eerste lid, onder b waarvan de algehele exploitatiekosten ten
laste van het Ministerie van Justitie komen.

Artikel 90sexies

Onder psychiatrisch ziekenhuis wordt verstaan:

1°. een krachtens artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen als
ziekenhuis, verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting toegelaten
instelling, voor zover die instelling blijkens de toelating gericht is
op de behandeling van psychiatrische patiënten;

2°. een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis.

Artikel 90septies

Onder psychiater wordt verstaan een arts die bevoegd is de titel van
psychiater of zenuwarts te voeren.

Artikel 90octies

Waar van huwelijk of echtgenoot wordt gesproken wordt, met uitzondering
van artikel 449, daaronder mede begrepen geregistreerd partnerschap dan
wel geregistreerde partner.

Slotbepaling

Artikel 91

De bepalingen van de Titels I-VIII A van dit Boek zijn ook toepasselijk op
feiten waarop bij andere wetten of verordeningen straf is gesteld, tenzij
de wet anders bepaalt.

Tweede Boek. Misdrijven

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 92

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de Koning, de regerende Koningin
of de Regent van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren
ongeschikt te maken, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 93

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk
onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te
scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 94

De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of
de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te
veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 95

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de
regeringsraad uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van enig besluit
dwingt, een lid uit die vergadering verwijdert of opzettelijk een lid
verhindert die vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn
plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 95a

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad
van ministers uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van enig besluit
dwingt, een lid uit die vergadering verwijdert of opzettelijk een lid
verhindert die vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn
plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 96

1. De samenspanning tot een der in de artikelen 92-95a omschreven
misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het oogmerk om een
der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven voor te bereiden of
te bevorderen:

1°. een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te
doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of
om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;

2°. gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het
misdrijf zich of anderen tracht te verschaffen;

3°. voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd
zijn tot het plegen van het misdrijf;

4°. plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd
zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid brengt
of onder zich heeft;

5°. enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering
van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken, tracht te
beletten, te belemmeren of te verijdelen.

Artikel 97

1. Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met
het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren
van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte
voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de
voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

2. Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als
omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 97a

Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in
verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot
het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of
teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of
lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een
zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of
om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 97b

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die enig voorwerp invoert dat geschikt is tot het verschaffen
van stoffelijke steun aan het voorbereiden, bevorderen of
teweegbrengen van omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft
om te vermoeden dat het daartoe bestemd is;

2°. hij die enig voorwerp onder zich heeft of tot onderwerp van een
overeenkomst maakt dat geschikt is tot het verschaffen van stoffelijke
steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van
omwenteling, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden,
dat het daartoe bestemd is en dat het voorwerp of enig ander voorwerp
waarvoor het in de plaats is getreden, hetzij met die bestemming is
ingevoerd, hetzij door of vanwege een in het buitenland gevestigd
persoon of lichaam daartoe is bestemd.

Artikel 98

1. Hij die een inlichting waarvan de geheimhouding door het belang van
de staat of van zijn bondgenoten wordt geboden, een voorwerp waaraan
een zodanige inlichting kan worden ontleend, of zodanige gegevens
opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van een tot
kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, wordt, indien
hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een zodanige
inlichting, een zodanig voorwerp of zodanige gegevens betreft,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een inlichting die van
een verboden plaats afkomstig is en tot de veiligheid van de staat of
van zijn bondgenoten in betrekking staat, een voorwerp waaraan een
zodanige inlichting kan worden ontleend, of zodanige gegevens
opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van een tot
kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of lichaam, indien hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een zodanige inlichting,
een zodanig voorwerp of zodanige gegevens betreft.

Artikel 98a

1. Hij die een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in
artikel 98, hetzij opzettelijk openbaar maakt, hetzij zonder daartoe
gerechtigd te zijn opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt
van een buitenlandse mogendheid, een in het buitenland gevestigd
persoon of lichaam, dan wel een zodanig persoon of lichaam dat gevaar
ontstaat dat de inlichting of de gegevens aan een buitenlandse
mogendheid of aan een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam
bekend wordt, wordt, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat het een zodanige inlichting of zodanige gegevens betreft, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Indien de schuldige heeft gehandeld in tijd van oorlog dan wel in
dienst of in opdracht van een buitenlandse mogendheid of van een in
het buitenland gevestigd persoon of lichaam, kan levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd.

3. Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als
omschreven in de voorgaande leden worden gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 98b

Hij aan wiens schuld te wijten is dat een inlichting, een voorwerp of
gegevens als bedoeld in artikel 98, openbaar worden gemaakt of ter
beschikking komt van een tot kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon
of lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 98c

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die opzettelijk een inlichting, een voorwerp of gegevens
als bedoeld in artikel 98, zonder daartoe gerechtigd te zijn,
onder zich neemt of houdt;

2°. hij die enige handeling verricht, ondernomen met het oogmerk
om, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de beschikking te krijgen
over een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in
artikel 98;

3°. hij die tersluik, onder een vals voorgeven, door middel van
een vermomming of langs een andere dan de gewone toegang op of in
een verboden plaats komt of tracht te komen, aldaar in dier voege
aanwezig is, of zich op een van die wijzen of door een van die
middelen vandaar verwijdert of tracht te verwijderen.

2. De bepaling onder 3° is niet toepasselijk, indien de rechter blijkt
dat de dader niet heeft gehandeld met het oogmerk bedoeld onder 2°.

Artikel 99

Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een
buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 100

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken
is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat
dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege
gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het
niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;

2°. hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in
het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt,
opzettelijk overtreedt.

Artikel 101

De Nederlander die in het vooruitzicht van een oorlog met een buitenlandse
mogendheid vrijwillig bij deze mogendheid in krijgsdienst treedt, wordt,
indien de oorlog uitbreekt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 102

Met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren
of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk,
in tijd van oorlog, de vijand hulp verleent of de staat tegenover de
vijand benadeelt.

Artikel 103

De samenspanning tot het in artikel 102 omschreven misdrijf wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 103a

Niet strafbaar is hij die een der in de artikelen 102 en 103 omschreven
misdrijven heeft begaan in de redelijke overtuiging het Nederlandse belang
niet te schaden.

Artikel 104

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft hij die, in tijd van oorlog, zonder oogmerk om de
vijand hulp te verlenen of de staat tegenover de vijand te benadelen,
opzettelijk:

1°. een verspieder van de vijand opneemt, verbergt of voorthelpt;

2°. desertie van een krijgsman, in dienst van het Rijk, teweegbrengt
of bevordert.

Artikel 105

1. Hij die, in tijd van oorlog, enige bedrieglijke handeling pleegt
bij levering van benodigdheden ten dienste van de krijgsmacht, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht over de
levering van de goederen belast, de bedrieglijke handeling opzettelijk
toelaat.

Artikel 106

1. Bij veroordeling wegens het in artikel 92 omschreven misdrijf, kan
ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°-4°, vermelde
rechten worden uitgesproken.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 93-103 omschreven
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder
1°-3°, vermelde rechten worden uitgesproken.

3. Bij veroordeling wegens het in artikel 105 omschreven misdrijf, kan
de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin
hij het misdrijf begaan heeft en van de in artikel 28, eerste lid,
onder 1°-4°, vermelde rechten, en kan openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak worden gelast.

Artikel 107

De straffen gesteld op de in de artikelen 102-105 omschreven feiten, zijn
toepasselijk indien een van die feiten wordt gepleegd tegen of met
betrekking tot de bondgenoten van de staat in een gemeenschappelijke
oorlog.

Artikel 107a

De artikelen 100, onder 2°, en 101-107 vinden overeenkomstige toepassing
in geval van een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden
aangemerkt en waarbij Nederland is betrokken, hetzij ter individuele of
collectieve zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede
en veiligheid.

Titel II. Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid

Artikel 108

1. De aanslag op het leven of de vrijheid van de echtgenoot van de
Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, of van diens
echtgenoot, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met
voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 109

Elke feitelijke aanranding van de persoon van de Koning die niet valt in
een zwaardere strafbepaling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 110

Elke feitelijke aanranding van de persoon van de echtgenoot van de Koning,
van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van
de Regent die niet valt in een zwaardere strafbepaling wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 111

Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 112

Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de
vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de
Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 113

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt
voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger
van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk
tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of
aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of
ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de
afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap
of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig
geschrift openlijk ten gehore brengt.

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog
geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de
schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden,
kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Artikel 114

1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 108, 109 en 110
omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid,
onder 1°-4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 111 en 112
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste
lid, onder 1°-3°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 114a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 108, eerste lid, 109
of 110, is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de in dat artikel
bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien
op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 114b

1. De samenspanning tot de in artikel 108 omschreven misdrijven, te
begaan met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Titel III. Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere
internationaal beschermde personen

Artikel 115

1. De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een
bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met
voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde
categorie opgelegd.

Artikel 116

Elke feitelijke aanranding van de persoon van een hoofd van een bevriende
staat, die niet valt in een zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 117

1. De aanslag op het leven of de vrijheid van een internationaal
beschermd persoon wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met
voorbedachte rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 117a

Elke feitelijke aanranding van de persoon van een internationaal beschermd
persoon, die niet valt in een zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 117b

Hij die opzettelijk geweld pleegt tegen de beschermde goederen van een
internationaal beschermd persoon wordt, indien daardoor gevaar voor de
veiligheid of de vrijheid van die persoon te duchten is, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 118

1. Opzettelijke belediging van het hoofd of een lid van de regering
van een bevriende staat, in de uitoefening van zijn ambt in Nederland
verblijvende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft opzettelijke belediging van een
officieel bij de Nederlandse regering toegelaten vertegenwoordiger van
een bevriende staat in diens hoedanigheid.

3. Bij veroordeling wegens een der in dit artikel omschreven
misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder
1°-2°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 119

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt
voor het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat, in
de uitoefening van zijn ambt in Nederland verblijvende, verspreidt,
openlijk tentoonstelt of aanslaat, dan wel de inhoud van zulk een
geschrift openlijk ten gehore brengt, wordt, indien hij weet of
ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de
afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een geschrift of
afbeelding waarin een belediging voorkomt voor een officieel bij de
Nederlandse regering toegelaten vertegenwoordiger van een bevriende
staat in diens hoedanigheid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of
aanslaat, of om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te
worden in voorraad heeft, dan wel de inhoud van zulk een geschrift
openlijk ten gehore brengt, indien hij weet of ernstige reden heeft om
te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging
voorkomt.

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit
artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het
misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven
onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep
worden ontzet.

Artikel 120

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 115 en 116 omschreven
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°-4°,
vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 120a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 115, eerste lid, 116,
117, eerste lid, 117a of 117b, is begaan met een terroristisch oogmerk,
wordt de in dat artikel bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft
verhoogd en wordt, indien op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf
van ten hoogste vijftien jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 120b

1. De samenspanning tot de in de artikelen 115 en 117 omschreven
misdrijven, te begaan met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Titel IV. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en
staatsrechten

Artikel 121

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de beide
kamers der Staten-Generaal of van een van deze uiteenjaagt of tot het
nemen of niet nemen van enig besluit dwingt, of een lid, een minister of
een staatssecretaris uit die vergadering verwijdert of opzettelijk
verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te
vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 121a

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van een
commissie uit de beide kamers der Staten-Generaal of uit een van deze
uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt of een
lid, een minister of een staatssecretaris uit die vergadering verwijdert
of opzettelijk verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd
zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 122

1. De samenspanning tot het in artikel 121 omschreven misdrijf wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 123

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de staten
van een provincie uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig
besluit dwingt of een lid, de voorzitter of een gedeputeerde uit die
vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te wonen of
daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 123a

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van een door
de staten van een provincie ingestelde commissie uiteenjaagt of tot het
nemen of niet nemen van enig besluit dwingt of een lid, een gedeputeerde
of de commissaris van de Koning uit die vergadering verwijdert of
opzettelijk verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn
plicht te vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 124

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad
van een gemeente uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig
besluit dwingt of een lid, de voorzitter of een wethouder uit die
vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te wonen of
daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 124a

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van een door
de raad van een gemeente ingestelde commissie uiteenjaagt of tot het nemen
of niet nemen van enig besluit dwingt of een lid, een wethouder of de
burgemeester uit die vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die
bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
de vierde categorie.

Artikel 125

Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezing door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk
iemand verhindert zijn of eens anders kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te
oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 126

1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn
of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te
oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van
een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat
omkopen.

Artikel 127

Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezing, enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor een
stem van onwaarde wordt of een ander dan de bij het uitbrengen van de stem
bedoelde persoon wordt aangewezen, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 128

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens
wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

Artikel 129

Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift
uitgeschreven verkiezing, opzettelijk een plaats gehad hebbende stemming
verijdelt of enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor aan de stemming
een andere uitslag wordt gegeven dan door de wettig uitgebrachte stemmen
zou zijn verkregen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 130

1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 121 en 123
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste
lid, onder 1°-3°, vermelde rechten worden uitgesproken.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 122, 124 en 129
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste
lid, onder 3°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 130a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 123 of 124, is begaan
met een terroristisch oogmerk, wordt de in deze artikelen bepaalde
tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd.

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 131

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding,
tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar
gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch
misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking
van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf,
gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde
verhoogd.

Artikel 132

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit
of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid,
verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid,
openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft,
wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het
geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap
of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig
geschrift openlijk ten gehore brengt.

3. Indien het strafbare feit waartoe bij geschrift of afbeelding wordt
opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter
voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf
inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid
omschreven feit, met een derde verhoogd.

Artikel 133

Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding,
aanbiedt inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om enig
strafbaar feit te plegen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 134

1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin wordt aangeboden
inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om enig strafbaar
feit te plegen, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om
verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in
voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanig aanbod
voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap
of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig
geschrift openlijk ten gehore brengt.

Artikel 134a

Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of
inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een
terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of
vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of
vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 134bis [Vervallen per 01-04-1994]

Artikel 135

Hij die, kennis dragende van een strafbare samenspanning, op een tijdstip
waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen,
opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de
ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt,
indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 136

1. Hij die, kennis dragende van een voornemen tot het plegen van een
der in de artikelen 92-110 omschreven misdrijven, tot desertie in tijd
van oorlog, tot militair verraad, tot moord, mensenroof of
verkrachting of tot een der in Titel VII van dit Boek omschreven
misdrijven dan wel een terroristisch misdrijf voor zover daardoor
levensgevaar wordt veroorzaakt, op een tijdstip waarop het plegen van
deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan
tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de
justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt, indien het
misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, kennis dragende van enig
in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf waardoor
levensgevaar is ontstaan, op een tijdstip waarop de gevolgen nog
kunnen worden afgewend, opzettelijk nalaat daarvan gelijke
kennisgeving te doen.

Artikel 137

De bepalingen van de artikelen 135 en 136 zijn niet van toepassing op hem
die door de kennisgeving gevaar voor een strafvervolging zou doen ontstaan
voor zichzelf, voor een van zijn bloedverwanten of aangehuwden in de
rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie, voor zijn
echtgenoot of gewezen echtgenoot, of voor een ander bij wiens vervolging
hij zich, uit hoofde van zijn ambt of beroep, van het afleggen van
getuigenis zou kunnen verschonen.

Artikel 137a [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 137b [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 137c

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of
afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen
wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een
beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie opgelegd.

Artikel 137d

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding,
aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig
optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun
godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een
beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie opgelegd.

Artikel 137e

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun
ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen
of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon
of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap;

2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan
op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad
heeft;

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een
beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde
categorie opgelegd.

Artikel 137f

Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan
activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun
godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden
of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 137g

1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen
opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een
gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde
categorie opgelegd.

Artikel 137h

Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in de
artikelen 131 tot en met 134 en 137c tot en met 137g, in zijn beroep
begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Artikel 138

1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander
in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar
vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of
inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals
kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan
ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in
de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn
binnengedrongen.

3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt
om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen
het misdrijf plegen.

Artikel 138a

1. Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de
rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of
wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de derde categorie.

2. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt
om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen
het misdrijf plegen.

Artikel 138ab

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft
hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een
geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in
ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

a. door het doorbreken van een beveiliging,

b. door een technische ingreep,

c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader
vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of
overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich
wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt
of opneemt.

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door
tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader
vervolgens

a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een
geautomatiseerd werk;

b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is
binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk
van een derde.

Artikel 138b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk
de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert
door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

2. Indien het feit wordt gepleegd met behulp van een aanzienlijk
aantal geautomatiseerde werken die getroffen zijn door het gebruik van
een middel als bedoeld in artikel 139d, tweede lid, dat hoofdzakelijk
daarvoor geschikt is gemaakt of ontworpen, wordt de schuldige gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete
van de vierde categorie.

3. Indien het feit ernstige schade veroorzaakt, of is gepleegd tegen
een geautomatiseerd werk behorende tot de vitale infrastructuur, wordt
de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 139

1. Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal
wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende,
zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds
verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of
inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals
kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders
dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt
aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te
zijn binnengedrongen.

3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt
om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen
het misdrijf plegen.

Artikel 139a

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel
een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd
opzettelijk:

1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek
afluistert;

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in
opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:

1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel
van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;

2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch
hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal
of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;

3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002.

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek
dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af
te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel
heimelijk:

1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek
afluistert;

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in
opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 139c

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk
met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor
hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel
van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:

1°. van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen
gegevens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere
inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting
is gebruikt.

2°. door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de
telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van
kennelijk misbruik;

3°. ten behoeve van de goede werking van een openbaar
telecommunicatienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan
wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002.

Artikel 139d

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die met het oogmerk dat daardoor
een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere
gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk wederrechtelijk wordt
afgeluisterd, afgetapt of opgenomen, een technisch hulpmiddel op een
bepaalde plaats aanwezig doet zijn.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat
daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of
139c wordt gepleegd:

a. een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of
ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf,
vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of
anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, of

b. een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar
gegeven waardoor toegang kan worden gekregen tot een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan, vervaardigt verkoopt,
verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt
of voorhanden heeft.

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die het in het tweede lid bedoelde
feit pleegt terwijl zijn oogmerk is gericht op een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid.

Artikel 139e

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die de beschikking heeft over een voorwerp waarop, naar hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, gegevens zijn vastgelegd die
door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen van een gesprek,
telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere
gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk zijn verkregen;

2°. hij die gegevens die hij door wederrechtelijk afluisteren,
aftappen of opnemen van een gesprek, telecommunicatie of andere
gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door een
geautomatiseerd werk heeft verkregen of die, naar hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden, ten gevolge van zulk afluisteren,
aftappen of opnemen te zijner kennis zijn gekomen, opzettelijk aan een
ander bekend maakt;

3°. hij die een voorwerp als omschreven onder 1° opzettelijk ter
beschikking stelt van een ander.

Artikel 139f

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de
aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk
en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een
andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding
vervaardigt;

2°. hij die de beschikking heeft over een afbeelding welke, naar hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, door of ten gevolge van een
onder 1° strafbaar gestelde handeling is verkregen.

Artikel 139g

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, als bedoeld in het vorige
artikel, onder 2°, openbaar maakt.

Artikel 140

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een
organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden
is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een
onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van
Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de
gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

4. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede
begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan
alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar
omschreven organisatie.

Artikel 140a

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

3. Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 141

1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of
goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. De schuldige wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt
of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel
ten gevolge heeft;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk
letsel ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge
heeft.

3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Artikel 141a

Hij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot
het plegen van geweld tegen personen of goederen wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 142

1. Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust
verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is,
gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de derde categorie.

Artikel 142a

1. Hij die een voorwerp verzendt of op een al dan niet voor het
publiek toegankelijke plaats achterlaat of plaatst, met het oogmerk
een ander ten onrechte te doen geloven dat daardoor een ontploffing
kan worden teweeggebracht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die gegevens doorgeeft met
het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan
niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is
waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht.

Artikel 143

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een geoorloofde openbare
vergadering of betoging verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 144

Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis een
geoorloofde openbare vergadering opzettelijk stoort, of door het verwekken
van wanorde een geoorloofde betoging opzettelijk stoort, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede
categorie.

Artikel 145

Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij een geoorloofde
openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging,
hetzij een geoorloofde godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheid
of lijkplechtigheid verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 146

Hij die door het verwekken van wanorde of het maken van gedruis hetzij een
geoorloofde openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, hetzij een geoorloofde godsdienstige of
levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid opzettelijk stoort,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 147 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 147a [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 148

Hij die opzettelijk de geoorloofde toegang tot een begraafplaats of
crematorium of het geoorloofd vervoer van een lijk naar een begraafplaats
of crematorium verhindert of belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 149

Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats
opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of
beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 150

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk opgraaft of wegneemt of
een opgegraven of weggenomen lijk verplaatst of vervoert, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

Artikel 151

Hij die een lijk begraaft, verbrandt, vernietigt, verbergt, wegvoert of
wegmaakt, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden,
dan wel van het dood ter wereld komen te verhelen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 151a

Hij die uit winstbejag opzettelijk bevordert dat een kind beneden de
leeftijd van zes maanden hetwelk niet onder voogdij van een rechtspersoon
staat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad voor de
kinderbescherming, als pleegkind wordt opgenomen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.

Artikel 151b

1. Degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk
teweegbrengt of bevordert dat een draagmoeder of een vrouw die
draagmoeder wenst te worden, rechtstreeks of middellijk met een ander
onderhandelt of een afspraak maakt ten einde het voornemen, bedoeld in
het derde lid, uit te voeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft:

a. degene die in het openbaar diensten aanbiedt, bestaande uit
het teweegbrengen of bevorderen van onderhandelingen of een
afspraak als bedoeld in het eerste lid;

b. degene die openbaar maakt dat een vrouw draagmoeder wenst te
worden of als zodanig beschikbaar is, dan wel dat een vrouw die
draagmoeder wenst te worden of als zodanig beschikbaar is, wordt
gezocht.

3. Als draagmoeder wordt aangemerkt de vrouw die zwanger is geworden
met het voornemen een kind te baren ten behoeve van een ander die het
ouderlijk gezag over dat kind wil verwerven, dan wel anderszins
duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich wil nemen.

Artikel 151c

1. Degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk
teweegbrengt of bevordert dat een vrouw rechtstreeks of middellijk met
een ander onderhandelt of een afspraak maakt in verband met de wens
van die vrouw de verzorging en opvoeding van haar kind duurzaam aan
een ander over te laten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 151b, eerste lid, is het
eerste lid niet van toepassing

a. indien het in dat lid bedoelde teweegbrengen of bevorderen
geschiedt door de raad voor de kinderbescherming of een door de
raad daartoe aangewezen rechtspersoon;

b. indien het in dat lid bedoelde teweegbrengen of bevorderen een
verwijzing betreft naar een organisatie als bedoeld onder a.

Titel VI [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 152 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 153 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 154 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 155 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 156 [Vervallen per 01-02-2006]

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen
wordt in gevaar gebracht

Artikel 157

Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing teweegbrengt of een
overstroming veroorzaakt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor
zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is;

3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten
gevolge heeft.

Artikel 158

Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is,
wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen
ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor een ander ontstaat;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 159

Hij die opzettelijk bij of in het vooruitzicht van brand
blusgereedschappen of blusmiddelen wederrechtelijk verbergt of onbruikbaar
maakt, of op enige wijze de blussing van brand verhindert of belemmert,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 160

Hij die opzettelijk bij of in het vooruitzicht van watersnood
dijkmaterialen of gereedschappen wederrechtelijk verbergt of onbruikbaar
maakt, enige poging tot herstel van dijken of andere waterstaatswerken
verijdelt, of de aangewende middelen tot het voorkomen of stuiten van
overstroming tegenwerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 161

Hij die opzettelijk enig werk dienend tot waterkering, waterlozing, gas-
of waterleiding of riolering vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt,
wordt gestraft:

1º. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor een overstroming of
gemeen gevaar voor goederen te duchten is;

2º. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

3º. met gevangenisstraf van ten hoogste vijften jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 161bis

Hij die opzettelijk enig electriciteitswerk vernielt, beschadigt of
onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk
veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen
veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vijfde categorie, indien daardoor verhindering of bemoeilijking van
stroomlevering ten algemenen nutte ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

4°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 161ter

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat enig electriciteitswerk wordt
vernield, beschadigd, of onbruikbaar gemaakt, dat stoornis in de gang of
in de werking van zodanig werk ontstaat, of dat een ten opzichte van
zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel wordt verijdeld, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor verhindering of bemoeilijking van
stroomlevering ten algemenen nutte of gemeen gevaar voor goederen
ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander
ontstaat;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 161quater

Hij die opzettelijk mensen, dieren, planten of goederen aan ioniserende
stralen blootstelt, dan wel mensen, dieren, planten, goederen, bodem,
water of lucht met radioactieve stoffen besmet, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare
gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten
gevolge heeft.

Artikel 161quinquies

Hij aan wiens schuld te wijten is dat mensen, dieren, planten of goederen
aan ioniserende stralen worden blootgesteld, dan wel mensen, dieren,
planten, goederen, bodem, water of lucht met radioactieve stoffen worden
besmet, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of
levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 161sexies

Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor
telecommunicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de
gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten opzichte
van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen of voor
de verlening van diensten te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 161septies

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig geautomatiseerd werk of enig
werk voor telecommunicatie wordt vernield, beschadigd of onbruikbaar
gemaakt, dat stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk
ontstaat, of dat een ten opzichte van zodanig werk genomen
veiligheidsmaatregel wordt verijdeld, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor verhindering of bemoeilijking van
de opslag, verwerking of overdracht van gegevens ten algemenen nutte,
stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk of in de uitvoering
van een openbare telecommunicatiedienst, of gemeen gevaar voor
goederen of voor de verlening van diensten ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander
ontstaat;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 162

Hij die opzettelijk enig werk dienende voor het openbaar verkeer of het
luchtverkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, enige openbare
land- of waterweg verspert of een ten aanzien van zodanig werk of van
zodanige weg genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het
verkeer te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van
het verkeer te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 162a

Hij die opzettelijk op een luchthaven een luchtvaartuig buiten bedrijf of
enige voorziening vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, dan wel de
diensten op een luchthaven verstoort, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van de
luchtvaart of gemeen gevaar voor goederen, gebouwen of diensten op de
luchthaven te duchten valt;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van
de luchtvaart of gemeen gevaar voor goederen, gebouwen of diensten op
de luchthaven te duchten valt en het feit iemands dood ten gevolge
heeft.

Artikel 163

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig werk dienende voor het openbaar
verkeer of het luchtverkeer wordt vernield, onbruikbaar gemaakt of
beschadigd, enige openbare land- of waterweg versperd of een ten aanzien
van zodanig werk of van zodanige weg genomen veiligheidsmaatregel
verijdeld wordt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor het verkeer onveilig wordt;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 164

1. Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het verkeer door
mechanische kracht over een spoorweg of voor het luchtverkeer, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 165

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ontstaat voor het
verkeer door mechanische kracht over een spoorweg of voor het
luchtverkeer, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 166

Hij die opzettelijk een voor de veiligheid van de scheepvaart of
luchtvaart gesteld teken of hulpmiddel vernielt, beschadigt, wegneemt of
verplaatst, de werking daarvan verijdelt of een verkeerd teken stelt,
wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van de
scheepvaart of luchtvaart te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van
de scheepvaart of luchtvaart te duchten is en het feit het zinken,
stranden of verongelukken van een vaartuig of een luchtvaartuig ten
gevolge heeft;

3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
gevaar voor de veiligheid van de scheepvaart of luchtvaart te duchten
is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 167

Hij aan wiens schuld vernieling, beschadiging, wegneming of verplaatsing
van een voor de veiligheid van de scheepvaart of luchtvaart gesteld teken
of hulpmiddel dan wel de verijdeling van de werking daarvan of het stellen
van een verkeerd teken te wijten is, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor de scheepvaart of de luchtvaart
onveilig wordt;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit het zinken, stranden of
verongelukken van een vaartuig of een luchtvaartuig ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 168

Hij die enig vaartuig, voertuig of luchtvaartuig opzettelijk en
wederrechtelijk doet zinken, stranden of verongelukken, vernielt,
onbruikbaar maakt of beschadigt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten
gevolge heeft.

Artikel 169

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig vaartuig, voertuig of
luchtvaartuig zinkt, strandt of verongelukt, vernield, onbruikbaar gemaakt
of beschadigd wordt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander
ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 170

Hij die enig gebouw, getimmerte, installatie ter zee of voor het publiek
toegankelijke plaats opzettelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten
gevolge heeft.

Artikel 171

Hij aan wiens schuld de vernieling of beschadiging van enig gebouw,
getimmerte, installatie ter zee of voor het publiek toegankelijke plaats
te wijten is, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen
ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander
ontstaat;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 172

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof in een inrichting
ten behoeve van de drinkwatervoorziening of in een tot gezamenlijk
gebruik van of met anderen bestemde waterleiding brengt, dan wel de
aanmaak van drinkwater in of de toevoer van drinkwater vanuit de
openbare drinkwatervoorziening belemmert, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor een ander te
duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar
voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolg
heeft.

2. Hij die opzettelijk enig voor de openbare drinkwatervoorziening
bestemd werk vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de
gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten
opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt,
wordt, indien daardoor verhindering of bemoeilijking van de openbare
drinkwatervoorziening te duchten is, gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 173

1. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof in
een inrichting ten behoeve van de drinkwatervoorziening of in een tot
gezamenlijk gebruik van of met anderen bestemde waterleiding, wordt
gebracht, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare
gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete
van de vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een
ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

2. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat enig voor de openbare
drinkwatervoorziening bestemd werk wordt vernield, beschadigd, of
onbruikbaar gemaakt, dat stoornis in de gang of in de werking van een
zodanig werk ontstaat of dat een ten opzichte van zodanig werk genomen
veiligheidsmaatregel wordt verijdeld, wordt, indien daardoor
verhindering of bemoeilijking van de openbare drinkwatervoorziening te
duchten is, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes
maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 173a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de
lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid
of levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 173b

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof op of in
de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht, wordt
gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of
levensgevaar voor een ander te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 174

1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt,
wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en
dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 175

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat waren, schadelijk voor het
leven of de gezondheid, verkocht, afgeleverd of uitgedeeld worden,
zonder dat de koper of verkrijger met dat schadelijk karakter bekend
is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 175a

Hij die in geval van oorlog opzettelijk een bekendgemaakt bevel, bedoeld
in artikel 7 van de Wet bescherming bevolking (Stb. 1952, 404), dan wel
een bij of krachtens een van de algemene maatregelen van bestuur, bedoeld
in artikel 29 van de Intrekkingswet BB (Stb. 1986, 312), gegeven en
bekendgemaakt voorschrift overtreedt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 175b

Hij aan wiens schuld in geval van oorlog overtreding te wijten is van een
bekendgemaakt bevel, bedoeld in artikel 7 van de Wet bescherming
bevolking, dan wel van een bij of krachtens een van de algemene
maatregelen van bestuur, bedoeld in artikel 29 van de Intrekkingswet BB,
gegeven en bekendgemaakt voorschrift, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de vierde categorie, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen
ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander
ontstaat;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 176

1. Bij veroordeling wegens enig in deze titel omschreven misdrijf kan
de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin
hij het misdrijf begaan heeft.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 174 en 175
omschreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking van zijn
uitspraak gelasten.

Artikel 176a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 157, 159, 160, 161,
161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a
of 174, is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de in dat artikel
bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien
op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 176b

1. De samenspanning tot de in de artikelen 157, 161, onderdelen 2° en
3°, 161bis, onderdelen 3° en 4°, 161quater, 161 sexies, onderdelen 3°
en 4°, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 173a en 174 omschreven
misdrijven, te begaan met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Titel VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag

Artikel 177

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een
dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in
zijn bediening iets te doen of na te laten;

2°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een
dienst verleent of aanbiedt ten gevolge of naar aanleiding van
hetgeen door deze in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan
of nagelaten.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een feit als in het
eerste lid, onder 1°, omschreven, begaat jegens een persoon in het
vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling
als ambtenaar is gevolgd.

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep
worden ontzet.

4. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 177a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 178

1. Hij die een rechter een gift of belofte doet dan wel een dienst
verleent of aanbiedt met het oogmerk invloed uit te oefenen op de
beslissing van een aan diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Indien die gift of belofte gedaan wordt dan wel die dienst verleend
of aangeboden wordt met het oogmerk om een veroordeling in een
strafzaak te verkrijgen, wordt de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep
worden ontzet.

4. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 178a

1. Met ambtenaren worden ten aanzien van artikel 177 gelijkgesteld
personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een
volkenrechtelijke organisatie.

2. Met ambtenaren worden ten aanzien van artikel 177, eerste lid,
onder 2°, voormalige ambtenaren gelijkgesteld.

3. Met rechter wordt ten aanzien van artikel 178 gelijkgesteld de
rechter van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke
organisatie.

Artikel 179

Hij die door geweld of enige andere feitelijkheid of bedreiging met geweld
of enige andere feitelijkheid een ambtenaar dwingt tot het volvoeren van
een ambtsverrichting of het nalaten van een rechtmatige ambtsverrichting,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 180

Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een
ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of
tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op
zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
derde categorie.

Artikel 181

De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven
worden gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het misdrijf of de daarmede gepaard gaande
feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of
geldboete van de vijfde categorie, indien zij zwaar lichamelijk letsel
ten gevolge hebben;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien zij de dood ten gevolge hebben.

Artikel 182

1. De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180
omschreven, door twee of meer personen met verenigde krachten
gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. De schuldige wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes
maanden of geldboete van de vijfde categorie, indien het door hem
gepleegde misdrijf of de daarbij door hem gepleegde
feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten
gevolge hebben;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien zij de dood ten gevolge
hebben.

Artikel 183

Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 179 tot en met 182
gelijkgesteld de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een
bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult welke hem als zodanig is
toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering.
Onder schipper wordt begrepen hij die het hoogste gezag uitoefent op een
overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering aangewezen installatie.

Artikel 184

1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering,
krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de
uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met
of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare
feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die
ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift,
belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar
wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voorschrift,
voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast.

3. Met een vordering of handeling als bedoeld in het eerste lid wordt
gelijkgesteld een vordering of handeling van de schipper of
gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of
een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of
opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering. Onder
schipper wordt begrepen hij die het hoogste gezag uitoefent op een
overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering aangewezen installatie.

4. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan de gevangenisstraf met
een derde worden verhoogd.

Artikel 184a

Hij die opzettelijk handelt in strijd met een gedragsaanwijzing, gegeven
krachtens artikel 509hh, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van
Strafvordering, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 185

Hij die bij een terechtzitting of ter plaatse waar een ambtenaar in het
openbaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening werkzaam is,
opschudding veroorzaakt en na het door of vanwege het bevoegd gezag
gegeven bevel zich niet verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 185a

Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 179 tot en met 182, 184
en 185 gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat
of van een volkenrechtelijke organisatie die in Nederland op door het
volkenrecht toegelaten wijze hun bediening uitoefenen.

Artikel 186

Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet
onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag
gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
de tweede categorie.

Artikel 187

Hij die een bekendmaking, vanwege het bevoegd gezag in het openbaar
gedaan, wederrechtelijk afscheurt, onleesbaar maakt of beschadigt, met het
oogmerk om de kennisneming daarvan te beletten of te bemoeilijken, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 188

Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is,
wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 189

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie wordt gestraft:

1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte
is van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het
ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren
van de justitie of politie;

2°. hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om
het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te
bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede het misdrijf gepleegd
is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt,
verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie
of politie onttrekt;

3°. hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de
waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen
voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk
om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te
verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek
van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt, dan wel
door het opzettelijk verstrekken van gegevens of inlichtingen aan
derden die inbeslagneming belet, belemmert of verijdelt.

2. In het geval het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, een
terroristisch misdrijf betreft, kan een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie worden
opgelegd.

3. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hem die de daarin
vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging te
ontgaan of af te wenden van een van zijn bloedverwanten of aangehuwden
in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie of
van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.

4. Met ambtenaren van de justitie of politie worden gelijkgesteld:
personen in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn
rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is,
die belast zijn met de opsporing of vervolging van enig misdrijf.

Artikel 190

Hij die opzettelijk een gerechtelijke lijkschouwing belet, belemmert of
verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden
of geldboete van de derde categorie.

Artikel 191

Hij die opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krachtens rechterlijke
uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd, bevrijdt of bij zijn
zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 192

1. Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk
opgeroepen, opzettelijk niet voldoet aan enige wettelijke verplichting
die hij als zodanig te vervullen heeft, wordt gestraft:

1°. in strafzaken met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden
of geldboete van de derde categorie;

2°. in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste vier
maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Hij die na de totstandkoming van een afspraak met de officier van
justitie ingevolge artikel 226h, derde lid, of artikel 226k, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering wettelijk als getuige
opgeroepen, opzettelijk niet voldoet aan zijn verplichting te
verklaren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
of geldboete van de vijfde categorie.

3. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is niet van
toepassing op de partij in een burgerlijke procedure die, wanneer zij
als getuige wordt gehoord, weigert op de haar gestelde vragen te
antwoorden.

Artikel 192a

Hij die opzettelijk niet voldoet aan de vordering van een parlementaire
enquêtecommissie tot het hebben van inzage in of het nemen van afschrift
van of het op andere wijze kennisnemen van documenten wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geldboete van de tweede
categorie.

Artikel 192b

Hij die opzettelijk niet voldoet aan een vordering van een parlementaire
enquêtecommissie tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete
van de tweede categorie.

Artikel 192c

Hij die opzettelijk een parlementaire enquêtecommissie of door haar
aangewezen personen belet, belemmert of verhindert een plaats te betreden,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 192d

De misdrijven genoemd in de artikelen 192 tot en met 192c worden niet
vervolgd, indien zij zijn begaan door een lid van de Staten-Generaal, een
minister of een staatssecretaris.

Artikel 193

Hij die opzettelijk niet voldoet aan een wettig bevel tot overlegging van
een stuk hetwelk beweerd wordt vals of vervalst te zijn, of hetwelk dienen
moet ter vergelijking met een ander waarvan de valsheid of vervalsing
beweerd, of de echtheid ontkend of niet erkend wordt, wordt gestraft:

1°. in strafzaken met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categorie;

2°. in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden
of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 194

1. Hij die, in staat van faillissement verklaard of als echtgenoot van
een gefailleerde met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of
als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon, wettelijk
opgeroepen tot het geven van inlichtingen, hetzij zonder geldige reden
opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlichtingen te
geven, hetzij opzettelijk verkeerde inlichtingen geeft, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

2. Terzake van het feit, bedoeld in het eerste lid, wordt met dezelfde
straf gestraft hij, ten aanzien van wie of ten aanzien van wiens
echtgenoot met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in het
eerste lid, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat
beroep worden ontzet.

Artikel 195

Hij die een recht uitoefent, wetende dat hij daarvan bij rechterlijke
uitspraak is ontzet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 196

Hij die opzettelijk onderscheidingstekens draagt of een daad verricht
behorende tot een ambt dat hij niet bekleedt of waarin hij geschorst is,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 197

Een vreemdeling die in Nederland verblijft, terwijl hij weet of ernstige
reden heeft te vermoeden, dat hij op grond van een wettelijk voorschrift
tot ongewenste vreemdeling is verklaard of tegen hem een inreisverbod is
uitgevaardigd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 197a

1. Hij die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van
toegang tot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de
Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot
het op 15 november 2000 te NewYork totstandgekomen Protocol tegen de
smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot
aanvulling van het op 15 november 2000 te NewYork totstandgekomen
Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe
gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of
ernstige redenen heeft te vermoeden dat die toegang of doorreis
wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Hij die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich
verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de
Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot
het in het eerste lid genoemde protocol, of hem daartoe gelegenheid,
middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige
redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

3. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid,
wordt begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie opgelegd en kan ontzetting worden uitgesproken van de
uitoefening van het recht het ambt te bekleden of het beroep uit te
oefenen en kan de rechter openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

4. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid,
wordt begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt
of in vereniging wordt begaan door meerdere personen, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde
categorie opgelegd.

5. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid,
zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar
voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid,
de dood ten gevolge heeft, wordt een gevangenisstraf van het hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Nederland mede
verstaan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 197b

Hij die een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in
Nederland heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid
doet verrichten, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te
vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 197c

Hij die van het in artikel 197b omschreven feit een beroep of gewoonte
maakt wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 197d

Indien de schuldige de in de artikelen 197b of 197c omschreven feiten
begaat in de uitoefening van enig ambt of beroep kan de rechter tevens de
ontzetting uitspreken van de uitoefening van het recht het ambt te
bekleden of het beroep uit te oefenen en de openbaarmaking van zijn
uitspraak gelasten.

Artikel 198

1. Hij die opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop
gelegd beslag of aan een gerechtelijke bewaring onttrekt of, wetende
dat het daaraan onttrokken is, verbergt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk enig
krachtens de wet in beslag genomen goed vernielt, beschadigt of
onbruikbaar maakt.

3. Met dezelfde straf wordt gestraft de bewaarder die opzettelijk een
van deze feiten pleegt of toelaat, of de dader als medeplichtige ter
zijde staat.

Artikel 199

1. Hij die opzettelijk zegels waarmede voorwerpen door of vanwege het
bevoegd openbaar gezag verzegeld zijn, verbreekt, opheft of
beschadigt, of de door zodanig zegel bewerkte afsluiting op andere
wijze verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. De bewaarder die opzettelijk het feit pleegt of toelaat of de dader
als medeplichtige ter zijde staat wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit ten gevolge van onachtzaamheid van de bewaarder
gepleegd is, wordt deze gestraft met hechtenis van ten hoogste een
maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 200

1. Hij die opzettelijk zaken, bestemd om voor de bevoegde macht tot
overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers die
voortdurend of tijdelijk op openbaar gezag bewaard worden, of hetzij
aan een ambtenaar, hetzij aan een ander in het belang van de openbare
dienst zijn ter hand gesteld, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt
of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal
gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het
Koninkrijk partij is.

Artikel 201

Hij die opzettelijk brieven of andere stukken, aan een post- of
telegraafkantoor bezorgd of in een postbus gestoken, aan hun bestemming
onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 202

Indien de schuldige aan een der in de artikelen 198-201 omschreven
misdrijven zich de toegang tot de plaats van het misdrijf verschaft of het
goed onder zijn bereik brengt door middel van braak, verbreking of
inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum,
kan de straf met ten hoogste een jaar gevangenisstraf worden verhoogd.

Artikel 203

Hij die in tijd van vrede opzettelijk desertie van een krijgsman in dienst
van het Rijk uitlokt door een der in artikel 47, eerste lid, onder 2°,
vermelde middelen, of bevordert op enige in artikel 48 vermelde wijze,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 204

Hij die, in tijd van vrede, opzettelijk oproer of muiterij van
krijgslieden, in dienst van het Rijk, uitlokt door een der in artikel 47,
eerste lid, onder 2°, vermelde middelen, of bevordert op enige in artikel
48 vermelde wijze, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 205

1. Hij die, zonder toestemming van de Koning, iemand voor vreemde
krijgsdienst of gewapende strijd werft, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in het
eerste lid, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat
beroep worden ontzet.

3. Indien de gewapende strijd waarvoor wordt geworven, het plegen van
een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld
op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Artikel 206

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. hij die zich opzettelijk voor de dienst bij de krijgsmacht
dan wel voor enige werkzaamheid uit hoofde van burgerdienstplicht
ongeschikt maakt of laat maken;

2°. hij die een ander op diens verzoek opzettelijk voor die
dienst dan wel voor zodanige werkzaamheid ongeschikt maakt.

2. Indien in het laatste geval het feit de dood ten gevolge heeft,
wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vierde categorie opgelegd.

Titel IX. Meineed

Artikel 207

1. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een
verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt,
mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe
gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie.

2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele
van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

3. Met de eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens de
wet voor de eed in de plaats treedt.

4. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 207a

1. Hij die in de gevallen waarin door of krachtens een verdrag waarbij
het Koninkrijk partij is, een verklaring onder ede of onder een
daarvoor in de plaats tredende bevestiging of belofte wordt gevorderd,
voor een internationaal gerecht mondeling of schriftelijk, persoonlijk
of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse
verklaring in die vorm aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. De leden 2 en 4 van artikel 207 zijn van toepassing.

Artikel 207b

1. Hij die in de gevallen waarin door of krachtens een verdrag een
verklaring onder ede of onder een daarvoor in de plaats tredende
bevestiging of belofte wordt gevorderd, in Nederland, per
videoconferentie, voor een rechterlijke autoriteit van een andere
staat mondeling, persoonlijk, opzettelijk een valse verklaring aflegt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.

2. Artikel 207, tweede en vierde lid, is van toepassing.

3. Geen vervolging vindt plaats dan op klacht van de rechterlijke
autoriteit voor wie de valse verklaring werd afgelegd. Artikel 66
blijft met betrekking tot de in dit lid bedoelde klacht buiten
toepassing.

Titel X. Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten

Artikel 208

Hij die muntspeciën of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het
oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en
onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 209

Hij die opzettelijk als echte en onvervalste muntspeciën of munt- of
bankbiljetten uitgeeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten die hij zelf
heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen
hij ze ontving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt en
onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, ontvangt, zich verschaft, in
voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 210

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk muntspeciën of munt- of
bankbiljetten welke bestemd zijn om als wettig betaalmiddel in omloop te
worden gebracht, in omloop brengt of, teneinde ze in omloop te brengen,
ontvangt, zich verschaft, in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert
of uitvoert, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 211 [Vervallen per 23-05-2001]

Artikel 212 [Vervallen per 02-05-1932]

Artikel 213

Hij die opzettelijk valse of vervalste muntspeciën of valse of vervalste
munt- of bankbiljetten uitgeeft, wordt, behoudens artikel 209, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 214

Hij die stoffen, voorwerpen of gegevens vervaardigt, ontvangt, zich
verschaft of voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot
het namaken of vervalsen van muntspeciën of van munt- of bankbiljetten,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 214bis

Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven misdrijven
worden:

1°. de valse of vervalste muntspeciën;

2°. de valse of vervalste munt- of bankbiljetten;

3°. de stoffen, voorwerpen of gegevens, uit hun aard bestemd tot het
namaken of vervalsen van muntspeciën of van munt- of bankbiljetten;

voor zover daarmede het misdrijf is gepleegd of zij het voorwerp daarvan
hebben uitgemaakt, verbeurd verklaard, ongeacht aan wie de voorwerpen
toebehoren.

Artikel 215

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 208 tot en met 210
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid,
onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Titel XI. Valsheid in zegels en merken

Artikel 216

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die van rijkswege uitgegeven zegels namaakt of vervalst,
met het oogmerk om die zegels als echt en onvervalst te gebruiken
of door anderen te doen gebruiken.

2°. hij die, met gelijk oogmerk, zodanige zegels vervaardigt door
wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op zegels die
worden uitgegeven door een verlener van de universele postdienst als
bedoeld in de Postwet 2009 met daarop de vermelding «Nederland»,
alsmede op zegels die ingevolge artikel 3.01, tweede lid, van de
Uitvoeringsregeling, behorende bij het op 9 september 1996 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte
en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293),
worden uitgegeven door het Internationaal Verevenings- en
Coördinatieorgaan, genoemd in artikel 10, tweede lid, van dat verdrag.

Artikel 217

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die op platina, gouden of zilveren werken valse rijksmerken of
door de wet vereiste meestertekens plaatst of echte vervalst, met het
oogmerk om die werken te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
alsof de daarop geplaatste merken of tekens echt en onvervalst waren;

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde werken merken of
tekens plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van echte
stempels;

3°. hij die echte rijksmerken of door de wet vereiste meestertekens
inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan of op andere platina, gouden of
zilveren werken dan die waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebracht,
met het oogmerk om die werken te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken alsof de bedoelde merken of tekens oorspronkelijk daarop
waren geplaatst.

Artikel 218

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die op aan een metrologische overeenstemmingsbeoordeling
onderworpen voorwerpen valse metrologische merken plaatst of echte
vervalst, met het oogmerk om die voorwerpen te gebruiken of door
anderen te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken echt en
onvervalst waren;

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde voorwerpen merken
plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels.

Artikel 219

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die andere dan de in de artikelen 217 en 218 bedoelde merken,
die krachtens wettelijk voorschrift op goederen of hun verpakking
moeten of kunnen worden geplaatst, daarop valselijk plaatst of echte
vervalst, met het oogmerk om die goederen te gebruiken of door anderen
te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken echt en onvervalst
waren;

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde goederen of hun
verpakking merken plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van
echte stempels;

3°. hij die echte merken gebruikt voor goederen of hun verpakking
waarvoor die merken niet bestemd zijn, met het oogmerk om die goederen
te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de bedoelde
merken daarvoor bestemd waren.

Artikel 220

Hij die opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde
zegels, tekens of merken, of de voorwerpen waaraan zij wederrechtelijk
verbonden zijn, gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, ten
verkoop in voorraad heeft of binnen het Rijk in Europa invoert, als waren
die zegels, tekens of merken echt en onvervalst en niet wederrechtelijk
vervaardigd of wederrechtelijk aan de voorwerpen verbonden, wordt gestraft
met dezelfde straffen als in de artikelen 216-219 zijn bepaald, naar de
daar gemaakte onderscheidingen.

Artikel 221

1. Hij die aan een metrologische overeenstemmingsbeoordeling
onderworpen voorwerpen ontdoet van het daarop geplaatste
afkeuringsmerk, met het oogmerk om die voorwerpen te gebruiken of door
anderen te doen gebruiken als waren zij niet afgekeurd, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk deze van het
afkeuringsmerk ontdane voorwerpen gebruikt, verkoopt, te koop
aanbiedt, aflevert of ten verkoop in voorraad heeft, als waren zij
niet afgekeurd.

Artikel 222

1. Hij die van zegels als bedoeld in artikel 216 welke reeds tot
gebruik hebben gediend ontdoet van het merk bestemd om ze voor verder
gebruik ongeschikt te maken, met het oogmerk om die zegels te
gebruiken of door anderen te doen gebruiken als waren zij nog niet
gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk deze van
dat merk ontdane zegels gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt,
aflevert, ten verkoop in voorraad heeft of binnen het Rijk in Europa
invoert, als waren zij nog niet gebruikt.

Artikel 222bis

De bepalingen van de artikelen 216, 219, 220 en 222 zijn naar de daar
gemaakte onderscheidingen mede van toepassing, indien de daarin omschreven
feiten worden gepleegd met betrekking tot zegels of merken van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, een buitenlandse mogendheid of een
volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 223

Hij die stoffen of voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij
bestemd zijn tot het plegen van enig in artikel 216 of in artikel 222bis
in verband met artikel 216 omschreven misdrijf, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 224

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 216-222bis omschreven
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2°
en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 225

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te
dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt
en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt
als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt
van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst
dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft,
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift
bestemd is voor zodanig gebruik.

3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt
gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te
bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde
gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226

1. De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien zij gepleegd is:

1°. in authentieke akten;

2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat,
enige provincie, gemeente of openbare instelling;

3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of
schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;

4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der
onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de
bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;

5°. in krediet- of handelspapier.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt
van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware
het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift
aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert,
verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227

1. Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen
aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met
het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt
van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan
wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig
gebruik.

Artikel 227a

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar
waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst
enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het
feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij
weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van
belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die
verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een
dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf
van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 227b

Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift
opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te
verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van
zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden
dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens
anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte
of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 228

1. De arts of verloskundige die opzettelijk een valse verklaring
afgeeft nopens een geboorte, een oorzaak van overlijden dan wel nopens
het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of
gebreken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om iemand in
een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen of terughouden, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of
geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

3. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van de
valse verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in overeenstemming
met de waarheid.

Artikel 229

1. Hij die een schriftelijke geneeskundige verklaring nopens een
oorzaak van overlijden, dan wel nopens het al of niet bestaan of
bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken valselijk opmaakt of
vervalst, met het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te
misleiden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijk oogmerk, van
de valse of vervalste verklaring gebruik maakt als ware zij echt en
onvervalst.

Artikel 230

1. Hij die een getuigschrift van goed gedrag, bekwaamheid, armoede,
gebreken of andere omstandigheden valselijk opmaakt of vervalst, met
het oogmerk om het te gebruiken of door anderen te doen gebruiken tot
het verkrijgen van een indienststelling of tot het opwekken van
welwillendheid en hulpbetoon, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt
van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst getuigschrift als
ware het echt en onvervalst.

Artikel 231

1. Hij die een reisdocument, een identiteitsbewijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander
identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van
vitaal of nationaal belang, valselijk opmaakt of vervalst, of een
zodanig geschrift op grond van valse persoonsgegevens doet verstrekken
dan wel een zodanig geschrift dat aan hem of een ander verstrekt is,
ter beschikking stelt van een derde met het oogmerk het door deze te
doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een reisdocument of een
identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid aflevert of voorhanden
heeft waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het vals
of vervalst is, dan wel opzettelijk gebruik maakt van een vals of
vervalst reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste
lid. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk en
wederrechtelijk gebruik maakt van een bij het bevoegd gezag als
vermist opgegeven of een niet op zijn naam gesteld reisdocument of
identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid.

3. Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 231a

1. Hij die biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens
valselijk opmaakt of vervalst met het oogmerk om deze als echt en
onvervalst te gebruiken of te doen gebruiken in gevallen waarin die
kenmerken of persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van
iemands identiteit, teneinde zijn identiteit te verhelen of de
identiteit van een ander te verhelen of misbruiken, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in gevallen waarin
biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens worden
gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit, opzettelijk
gebruik maakt van valse of vervalste biometrische kenmerken of
biometrische persoonsgegevens als waren deze echt en onvervalst met
het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van een
ander te misbruiken of opzettelijk gebruik maakt van biometrische
kenmerken of biometrische persoonsgegevens van een ander met het
oogmerk om de verdenking van een strafbaar feit op de ander of niet op
hem te doen ontstaan.

3. Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 231b

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens,
niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het
oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te
verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 232

1. Hij die opzettelijk een betaalpas, waardekaart, enige andere voor
het publiek beschikbare kaart of een voor het publiek beschikbare
drager van identificerende persoonsgegevens, bestemd voor het
verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs
geautomatiseerde weg, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk
zichzelf of een ander te bevoordelen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt
van de valse of vervalste pas of kaart als ware deze echt en
onvervalst, dan wel opzettelijk zodanige pas of kaart aflevert,
voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of
overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 233 [Vervallen per 28-07-1925]

Artikel 234

1. Hij die stoffen, voorwerpen of gegevens vervaardigt, ontvangt, zich
verschaft, verkoopt, overdraagt of voorhanden heeft waarvan hij weet
dat zij bestemd zijn tot het plegen van een der in de artikelen 226,
eerste lid, onderdelen 2° tot en met 5°, 231, eerste lid, 231a, eerste
lid, 231b en 232, eerste lid, omschreven misdrijven, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de
vierde categorie.

2. Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 235

1. Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven
misdrijven, kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het
beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 225 tot en met 232
en artikel 234 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel
28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden
uitgesproken.

Titel XIII. Misdrijven tegen de burgerlijke staat

Artikel 236

1. Hij die door enige handeling opzettelijk eens anders afstamming
onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van staat,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete
van de vierde categorie.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

3. Vervolging heeft niet plaats dan nadat een verzoek tot inroeping of
tot betwisting van staat is gedaan en de burgerlijke rechter daarop
een eindbeslissing heeft gegeven. Indien het verzoek echter door het
stilzitten van partijen onvoldoende voortgang vindt, kan vervolging
ook plaats hebben nadat de burgerlijke rechter heeft beslist dat er
een begin van bewijs is.

Artikel 237

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat;

2°. hij die een huwelijk aangaat, wetende dat de wederpartij
daardoor een dubbel huwelijk aangaat.

2. Indien hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, aan de
wederpartij zijn gehuwde staat heeft verzwegen, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde
categorie.

3. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 238

De ongehuwde die een huwelijk aangaat, opzettelijk aan de wederpartij
verzwijgende dat daartegen enig wettig beletsel bestaat, wordt, indien op
grond van dat beletsel de nietigheid van het huwelijk is uitgesproken,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
de vierde categorie.

Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden

Artikel 239

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

1°. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;

2°. op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk
voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;

3°. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns
ondanks tegenwoordig is.

Artikel 240

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid
is en die afbeelding of dat voorwerp:

1°. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk
tentoonstelt of aanbiedt;

2°. aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

Artikel 240a

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een
gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk
is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar,
verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Artikel 240b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een
gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele
gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,
verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert,
doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van
een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een
communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van
de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een
gewoonte maakt.

Artikel 240bis [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 240ter [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 241 [Vervallen per 01-10-1971]

Artikel 242

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld
of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van
handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 243

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid,
verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een
zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil
daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te
bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het
seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 244

Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt
die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 245

Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van
zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt
die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 246

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld
of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van
ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van
de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 247

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid,
verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een
zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil
daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te
bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt
ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden
van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 248

1. De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247, 248a tot en met 248f,
249 en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden
verhoogd, indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde
personen.

2. De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247 en 248a tot en met 248f
bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie
hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als
behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of
waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende
of ondergeschikte.

3. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249,
eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon
bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.

4. De in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid, bepaalde
gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de
schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van
achttien jaar bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt
gemaakt.

5. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249,
eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd
van geweld.

6. De in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid, bepaalde
gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de
schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van
achttien jaar en het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van
geweld.

7. Indien een der in de artikelen 240b, 243, 245 tot en met 247, 248a,
248b, 248f en 249 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten
gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is,
wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van
de vijfde categorie opgelegd.

8. Indien een der in de artikelen 240b, 242, 243 tot en met 247, 248a,
248b, 248f en 249 omschreven misdrijven de dood ten gevolge heeft,
wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van
de vijfde categorie opgelegd.

Artikel 248a

Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit
feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van
achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige
handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
de vierde categorie.

Artikel 248b

Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het
verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de
leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren
heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 248c

Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen
door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het
vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor
bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 248d

Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig
oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
de vierde categorie.

Artikel 248e

Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van
een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt,
een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die
persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die
persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling
onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 248f

Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging
met geweld of een andere feitelijkheid, het plegen van ontucht door een
persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde
opzettelijk teweegbrengt of bevordert, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 248bis [Vervallen per 12-05-1971]

Artikel 248ter [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 249

1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of
pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid
toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of
ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft:

1°. de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn
gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of
aanbevolen;

2°. de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of
bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor
kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van
weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin
opgenomen;

3°. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of
maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als
patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Artikel 250

1. Wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn
minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan
zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige
of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde
opzettelijk teweegbrengt of bevordert;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd
onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens
minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met
een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.

2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte
maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 250bis [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 250ter [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 251

1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 240b tot en met 247
onderscheidenlijk 248a tot en met 250 omschreven misdrijven, kan
ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten worden uitgesproken.

2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 240b tot
en met 247 en 248a tot en met 250 omschreven, het misdrijf in zijn
beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden
ontzet.

Artikel 251bis [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 252

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van
de derde categorie wordt gestraft:

1°. hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap
verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient;

2°. hij die een kind beneden de leeftijd van zestien jaren
dronken maakt;

3°. hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt
tot het gebruik van bedwelmende drank.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

4. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van
de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Artikel 253

Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden de leeftijd van
twaalf jaren aan een ander afstaat of overlaat, wetende dat het tot of bij
het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van
gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
van de vierde categorie.

Artikel 254

Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van
de vierde categorie.

Artikel 254a

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een
gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een ontuchtige
handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar
zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt,
invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van
de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een
gewoonte maakt.

Artikel 254bis [Vervallen per 31-12-1964]

Titel XV. Verlating van hulpbehoevenden

Artikel 255

Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging
hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand
brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 256

Hij die een kind beneden de leeftijd van zeven jaren te vondeling legt of,
met het oogmerk om er zich van te ontdoen, verlaat, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van
de vierde categorie.

Artikel 257

1. Indien een der in de artikelen 255 en 256 omschreven feiten zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of
geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien een van deze feiten de dood ten gevolge heeft, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 258

Indien de schuldige aan het in artikel 256 omschreven misdrijf de vader of
de moeder is, kunnen te zijnen aanzien de in de artikelen 256 en 257
bepaalde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Artikel 259

Indien de moeder onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar
bevalling haar kind kort na de geboorte te vondeling legt of, met het
oogmerk om er zich van te ontdoen, verlaat, wordt het maximum der in de
artikelen 256 en 257 vermelde gevangenisstraffen tot de helft verminderd
en wordt de in artikel 257 vermelde geldboete tot de vierde categorie
teruggebracht.

Artikel 260

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 255-259 omschreven
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 4°,
vermelde rechten worden uitgesproken.

Titel XVI. Belediging

Artikel 261

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door
telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan
ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen,
verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften
waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader,
als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft
gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft
kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen
belang de telastlegging eiste.

Artikel 262

1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat
het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als
schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 263 [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 264 [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 265

1. Indien de beledigde aan het te last gelegde feit bij rechterlijk
gewijsde onherroepelijk is schuldig verklaard, is veroordeling wegens
laster uitgesloten.

2. Indien hij van het te last gelegde feit bij rechterlijk gewijsde
onherroepelijk is vrijgesproken, wordt dat gewijsde als volkomen
bewijs van de onwaarheid van het feit aangemerkt.

3. Indien tegen de beledigde wegens het hem te last gelegde feit een
strafvervolging is aangevangen, wordt de vervolging wegens laster
geschorst totdat bij gewijsde onherroepelijk over het te last gelegde
feit is beslist.

Artikel 266

1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of
smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift
of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of
door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden
geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie.

2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe
strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare
belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of
zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 267

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen
kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan
aan:

1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare
instelling;

2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening
van zijn bediening;

3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

Artikel 268

1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een
valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet
brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt
aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 269

Belediging, strafbaar krachtens deze titel, wordt niet vervolgd dan op
klacht van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd, behalve in de gevallen
voorzien in artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°.

Artikel 270

1. Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, ware
deze nog in leven, als smaadschrift of smaad zou zijn gekenmerkt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.

2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht hetzij van een der
bloedverwanten of aangehuwden van de overledene in de rechte linie of
zijlinie tot de tweede graad, hetzij van zijn echtgenoot.

Artikel 271

1. Hij die een geschrift of afbeelding van beledigende of voor een
overledene smadelijke inhoud verspreidt, openlijk tentoonstelt of
aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te
worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden
heeft om te vermoeden dat de inhoud van het geschrift of de afbeelding
van zodanige aard is, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap
of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig
geschrift openlijk ten gehore brengt.

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat en er tijdens het plegen van het misdrijf nog
geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de
schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden,
kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

4. De misdrijven worden niet vervolgd dan op klacht van de in artikel
269 en het tweede lid van artikel 270 aangewezen personen, behalve in
de gevallen voorzien in artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°.

Titel XVII. Schending van geheimen

Artikel 272

1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift
dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren,
opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt
het slechts vervolgd op diens klacht.

Artikel 273

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk

1°. aangaande een onderneming van handel, nijverheid of
dienstverlening bij welke hij werkzaam is of is geweest,
bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd, bekend
maakt of

2°. gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een
geautomatiseerd werk van een onderneming van handel, nijverheid
of dienstverlening en die betrekking hebben op deze onderneming,
bekend maakt of uit winstbejag gebruikt, indien deze gegevens ten
tijde van de bekendmaking of het gebruik niet algemeen bekend
waren en daaruit enig nadeel kan ontstaan.

2. Niet strafbaar is hij die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat
het algemeen belang de bekendmaking vereiste.

3. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de
onderneming.

Artikel 273a

De persoon werkzaam bij enige openbare instelling van vervoer die een aan
zodanige instelling toevertrouwde brief, gesloten stuk of pakket
opzettelijk en wederrechtelijk opent, daarvan inzage neemt of de inhoud
aan een ander bekendmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 273b

1. De persoon werkzaam bij enige openbare instelling van vervoer die
een aan zodanige instelling toevertrouwde brief, briefkaart, stuk of
pakket opzettelijk aan een ander dan de rechthebbende afgeeft,
vernietigt, wegmaakt, zich toe-eigent, of de inhoud wijzigt of enig
daarin gesloten voorwerp zich toe-eigent, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Indien zodanig stuk of voorwerp geldswaarde heeft, wordt de
toe-eigening gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 273c

De persoon belast met de dienst van een ten algemenen nutte gebezigde
telegraafinrichting wordt gestraft:

a. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of
geldboete van de vierde categorie, indien hij de inhoud van een aan
zodanige inrichting toevertrouwd bericht opzettelijk en
wederrechtelijk aan een ander bekendmaakt of een telegram opzettelijk
en wederrechtelijk opent, daarvan inzage neemt of de inhoud aan een
ander bekendmaakt;

b. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien hij een aan zodanige inrichting toevertrouwd
bericht of een telegram opzettelijk aan een ander dan de rechthebbende
afgeeft, vernietigt, wegmaakt, zich toe-eigent of de inhoud wijzigt.

Artikel 273d

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of
geldboete van de vierde categorie wordt gestraft de persoon werkzaam
bij een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een
openbare telecommunicatiedienst:

a. die opzettelijk en wederrechtelijk van gegevens kennisneemt
die door tussenkomst van zodanig netwerk of zodanige dienst zijn
opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen en die niet voor hem
zijn bestemd, zodanige gegevens voor zichzelf of een ander
overneemt, aftapt of opneemt;

b. die de beschikking heeft over een voorwerp waaraan, naar hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een gegeven kan worden
ontleend, dat door wederrechtelijk overnemen, aftappen of opnemen
van zodanige gegevens is verkregen;

c. die opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige
gegevens aan een ander bekendmaakt;

d. die opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan een
gegeven omtrent de inhoud van zodanige gegevens kan worden
ontleend, ter beschikking stelt van een ander.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon
werkzaam bij een aanbieder van een niet-openbaar
telecommunicatienetwerk of een niet-openbare telecommunicatiedienst.

Artikel 273e

Enig in de artikelen 273a tot en met 273d bedoeld persoon die opzettelijk
toelaat dat een ander een der in deze artikelen vermelde feiten pleegt, of
die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met de
straffen en naar de onderscheidingen in die bepalingen vastgesteld.

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 273f

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten
hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere
feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere
feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door
misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend
overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het
geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming
van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander
heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met
inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die
ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de
verwijdering van diens organen;

2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of
opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de
controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die
ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het
oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich
beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met of voor een derde tegen betaling;

4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde
middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het
verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te
stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige
handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het
verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar
stelt;

5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen
tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde
tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te
stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling
onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van
die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt,
terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt;

6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van
een ander;

7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van
organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde
omstandigheden zijn verwijderd;

8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele
handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of
de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die
ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde
middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de
opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of
van de verwijdering van diens organen.

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de
prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of
verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij
en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en
uitbuiting van strafbare activiteiten.

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door
twee of meer verenigde personen;

2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven
feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van
achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon
is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;

3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan,
vergezeld of gevolgd van geweld.

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een
ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien
jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten
gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een
persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het
misbruik te ondergaan.

7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 274

Hij die voor eigen of vreemde rekening slavenhandel drijft of opzettelijk
daaraan middellijk of onmiddellijk deelneemt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 275

1. Hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op een vaartuig,
wetende dat het tot het drijven van slavenhandel bestemd is, of het
daartoe gebruikende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het vervoer de dood van een of meer slaven ten gevolge
heeft, wordt de schipper gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 276

Hij die als schepeling dienst neemt op een vaartuig, wetende dat het tot
het drijven van slavenhandel bestemd is of gebruikt wordt, of vrijwillig
in dienst blijft na die bestemming of dit gebruik te hebben vernomen,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 277

Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk of onmiddellijk
medewerkt tot het verhuren, vervrachten of verzekeren van een vaartuig,
wetende dat het tot het drijven van slavenhandel bestemd is, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 278

Hij die iemand over de grenzen van het Rijk in Europa voert, met het
oogmerk om hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of
om hem in hulpeloze toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan
mensenroof, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 279

1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over
hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd
over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met
geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren
oud is.

Artikel 280

1. Hij die opzettelijk een minderjarige die onttrokken is of zich
onttrokken heeft aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het
opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, verbergt of
aan de nasporing van de ambtenaren van de justitie of politie
onttrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien de minderjarige
beneden de twaalf jaren oud is, met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Het voorgaande is niet van toepassing op

a. hem die de raad voor de kinderbescherming onverwijld de
verblijfplaats van de minderjarige meedeelt; of

b. de jeugdhulpaanbieder, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet,
in zoverre hij handelt overeenkomstig de Jeugdwet

c. hem die handelt in het kader van zorgvuldige hulpverlening aan
de minderjarige.

3. Van zorgvuldige hulpverlening vormen de onverwijlde melding dat
hulp wordt verleend alsmede de onverwijlde bekendmaking van de
identiteit van de hulpverlener en zijn plaats van verblijf of
vestiging aan degene die het gezag over de minderjarige uitoefent,
bestanddelen.

Artikel 281

1. Als schuldig aan schaking wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie, hij die een minderjarige vrouw, zonder
de wil van haar ouders of voogden doch met haar toestemming,
wegvoert, met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te
verzekeren;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie, hij die een vrouw door list, geweld of
bedreiging met geweld wegvoert, met het oogmerk om zich haar
bezit in of buiten echt te verzekeren.

2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht.

3. De klacht geschiedt:

a. indien de vrouw tijdens de wegvoering minderjarig is, hetzij
door haarzelf, hetzij door iemand wiens toestemming zij tot het
aangaan van een huwelijk behoeft;

b. indien zij tijdens de wegvoering meerderjarig is, hetzij door
haarzelf, hetzij door haar echtgenoot.

4. Indien de schaker met de weggevoerde een huwelijk heeft gesloten,
heeft geen veroordeling plaats, dan nadat de nietigheid van het
huwelijk is uitgesproken.

Artikel 282

1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft
of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

4. De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing op hem
die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsberoving een plaats
verschaft.

Artikel 282a

1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft
of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of
niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

3. Het vierde lid van artikel 282 is toepasselijk.

Artikel 282b

1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft
of beroofd houdt met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

2. Artikel 282, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 282c

1. De samenspanning tot het in artikel 282b omschreven misdrijf wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 283

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat iemand wederrechtelijk van de
vrijheid beroofd wordt of beroofd blijft, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de tweede
categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 284

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid
of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid,
gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden,
wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift
dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

2. In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd
dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Artikel 284a

Hij die een ander door bedreiging met diefstal of afpersing van
splijtstof, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), gericht tegen die ander of tegen derden
wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 285

1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen
of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of
diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de
algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de
verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke
aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven
gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.

2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde
voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid,
wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te
bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde
gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 285a

1. Hij die opzettelijk mondeling, door gebaren, bij geschrift of
afbeelding zich jegens een persoon uit, kennelijk om diens vrijheid om
naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar
een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of
ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden
afgelegd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met rechter of ambtenaar wordt gelijkgesteld: een rechter bij
onderscheidenlijk een persoon in de openbare dienst van een
internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag
waarbij het Koninkrijk partij is.

Artikel 285b

1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op
eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te
dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te
jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de
vierde categorie.

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het
misdrijf is begaan.

Artikel 286

Bij veroordeling wegens een der in artikelen 274-282 en in het tweede lid
van artikel 285 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel
28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

Artikel 287

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig
aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en
gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of
gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of
andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van
het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 288a

Doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 289

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven
berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 289a

1. De samenspanning tot het in artikel 289 omschreven misdrijf, te
begaan met een terroristisch oogmerk, alsmede het in artikel 288a
omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 290

De moeder die, onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar
bevalling, haar kind bij of kort na de geboorte opzettelijk van het leven
berooft, wordt, als schuldig aan kinderdoodslag, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 291

De moeder die, ter uitvoering van een onder de werking van vrees voor de
ontdekking van haar aanstaande bevalling genomen besluit, haar kind bij of
kort na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig
aan kindermoord, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 292

De in de artikelen 290 en 291 omschreven misdrijven worden ten aanzien van
anderen die er aan deelnemen als doodslag of als moord aangemerkt.

Artikel 293

1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk
en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf
van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het
is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de
zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan
mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig
artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 294

1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien
de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem
de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt,
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of
geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 295

1. Bij veroordeling wegens doodslag, wegens moord of wegens een der in
de artikelen 293, eerste lid, en 296 omschreven misdrijven, kan
ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten worden uitgesproken.

2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 287 tot
en met 289 omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van
de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Titel XIXA. Afbreking van zwangerschap

Artikel 296

1. Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden
afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de
vierde categorie.

3. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van
de vijfde categorie.

4. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens
haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

5. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de
behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek
waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag
worden verricht.

Artikel 297 [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 298 [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 299 [Vervallen per 07-04-1986]

Titel XX. Mishandeling

Artikel 300

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde
categorie.

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de
gezondheid.

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Artikel 301

1. Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 302

1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel
toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 303

1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 304

De in de artikelen 300-303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een
derde worden verhoogd:

1°. ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn
moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat,
zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij
het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als
behorend tot zijn gezin;

2°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende
of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;

3°. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het
leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Artikel 304a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 302 of 303, is begaan
met een terroristisch oogmerk, wordt de in dat artikel bepaalde tijdelijke
gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien op het misdrijf een
tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is gesteld,
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren
opgelegd.

Artikel 304b

1. De samenspanning tot het in artikel 303 omschreven misdrijf, te
begaan met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 305

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 301 en 303 omschreven
misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2°
en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 306

Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij waarin
onderscheiden personen zijn gewikkeld, worden, behoudens ieders
verantwoordelijkheid voor de bijzondere door hem bedreven feiten,
gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien de aanval of vechterij alleen zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien de aanval of vechterij iemands dood ten
gevolge heeft.

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete
van de vierde categorie.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 308

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk
letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke
ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of
beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 309

Indien de in deze titel omschreven misdrijven worden gepleegd in de
uitoefening van enig ambt of beroep, kan de gevangenisstraf met een derde
worden verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van
het beroep waarin het misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de
openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

Titel XXII. Diefstal en stroperij

Artikel 310

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort
wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 311

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. diefstal van vee uit de weide;

2°. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood,
schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of
oorlogsnood;

3°. diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een
woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door
iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de
rechthebbende bevindt;

4°. diefstal door twee of meer verenigde personen;

5°. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats
van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder
zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of
inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals
kostuum;

6°. diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor
te bereiden of gemakkelijk te maken.

2. Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der
in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van
ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Artikel 312

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of
gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd
met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te
maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere
deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij
het bezit van het gestolene te verzekeren.

2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt opgelegd:

1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de
nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf
waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een
spoortrein die in beweging is;

2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde
personen;

3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het
misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van
valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;

4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

5°. indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een
terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.

3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge
heeft.

Artikel 313

Bij veroordeling wegens diefstal kan ontzetting van de in artikel 28,
eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 314

1. Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen,
geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden
veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide,
helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of
sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te
veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven
veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen
wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete
van de tweede categorie.

2. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 315

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. stroperij gepleegd met behulp van vaartuigen, wagens, trek-
of lastdieren;

2°. stroperij gepleegd onder een of meer der in artikel 311,
eerste lid, onder 2°-5°, vermelde omstandigheden.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Artikel 316

1. Indien de dader van of medeplichtige aan een der in deze titel
omschreven misdrijven de niet van tafel en bed of van goederen
gescheiden echtgenoot is van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd,
is de strafvervolging tegen die dader of die medeplichtige
uitgesloten.

2. Indien hij zijn van tafel en bed of van goederen gescheiden
echtgenoot is of zijn bloed- of aanverwant, hetzij in de rechte linie,
hetzij in de tweede graad van de zijlinie, heeft de vervolging, voor
zover hem betreft, alleen plaats op een tegen hem gerichte klacht van
degene tegen wie het misdrijf is gepleegd.

3. Indien het vorige lid van toepassing is, neemt de termijn bedoeld
in artikel 66 een aanvang op de dag nadat de identiteit van de
verdachte aan de tot de klacht gerechtigde bekend werd.

Titel XXIII. Afpersing en afdreiging

Artikel 317

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij
tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan
een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het
teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen
van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het
eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel
van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of
ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.

3. De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op
dit misdrijf van toepassing.

Artikel 318

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van
een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat
geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot
het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij
tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan
afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het
feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie
het gepleegd is.

Artikel 319

De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven
van toepassing.

Artikel 320

Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven misdrijven, kan
ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde
rechten worden uitgesproken.

Titel XXIV. Verduistering

Artikel 321

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft,
wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 322

Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn
persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke
vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 322a

Indien een der in de artikelen 321 en 322 omschreven feiten wordt gepleegd
met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of
gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met
een derde verhoogd.

Artikel 323

Verduistering gepleegd door hem wie het goed uit noodzaak in bewaring is
gegeven, of door voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van een
nalatenschap, door de rechter benoemde vereffenaars van een nalatenschap
of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of van
stichtingen, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich
hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 323a

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk middelen die met een bepaald doel
door of vanwege de overheid dan wel door of vanwege een volkenrechtelijke
organisatie zijn verstrekt, aanwendt voor andere doeleinden dan waarvoor
zij zijn verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 324

De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven
van toepassing.

Artikel 325

1. Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven
misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking van zijn uitspraak
gelasten en ontzetting uitspreken van de in artikel 28, eerste lid,
onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten.

2. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van
de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Titel XXV. Bedrog

Artikel 326

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een
valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een
samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig
goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen
van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen
van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het
feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 326a

Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met
het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking
over die goederen te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 326bis [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 326b

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die op of in een werk van letterkunde, wetenschap, kunst of
nijverheid valselijk enige naam of enig teken plaatst, of de echte
naam of het echte teken vervalst, met het oogmerk om daardoor
aannemelijk te maken, dat dat werk zou zijn van de hand van degene
wiens naam of teken hij daarop of daarin aanbracht;

2°. hij die opzettelijk een werk van letterkunde, wetenschap, kunst of
nijverheid, waarop of waarin valselijk enige naam of enig teken is
geplaatst, of de echte naam of het echte teken is vervalst, verkoopt,
te koop aanbiedt, aflevert, ten verkoop in voorraad heeft of binnen
het Rijk in Europa invoert, als ware dat werk van de hand van degene
wiens naam of teken daarop of daarin valselijk is aangebracht.

Artikel 326c

1. Hij die, met het oogmerk daarvoor niet volledig te betalen, door
een technische ingreep of met behulp van valse signalen, gebruik maakt
van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt
aangeboden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk een voorwerp dat
kennelijk is bestemd, of gegevens die kennelijk zijn bestemd, tot het
plegen van het misdrijf, bedoeld in het eerste lid,

a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;

b. ter verspreiding of met het oog op de invoer in Nederland
voorhanden heeft of

c. uit winstbejag vervaardigt of bewaart.

3. Hij die van het plegen van misdrijven als bedoeld in het tweede
lid, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf
uitoefent wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van
deze straffen.

Artikel 327

Hij die door listige kunstgrepen de verzekeraar in dwaling brengt ten
opzichte van omstandigheden tot de verzekering betrekking hebbende, zodat
deze een overeenkomst sluit die hij niet of niet onder dezelfde
voorwaarden zou hebben gesloten indien hij de ware staat van zaken gekend
had, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 328

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander, ten nadele van de
verzekeraar, wederrechtelijk te bevoordelen, brand sticht of een
ontploffing teweegbrengt in enig tegen brandgevaar verzekerd goed, of een
vaartuig of luchtvaartuig dat verzekerd is of waarvan de zich aan boord
bevindende zaken of de te verdienen vracht zijn verzekerd, doet zinken,
stranden of verongelukken, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 328bis

Hij die, om het handels- of bedrijfsdebiet van zichzelf of van een ander
te vestigen, te behouden of uit te breiden, enige bedrieglijke handeling
pleegt tot misleiding van het publiek of van een bepaald persoon, wordt,
indien daaruit enig nadeel voor concurrenten van hem of van die ander kan
ontstaan, als schuldig aan oneerlijke mededinging, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 328ter

1. Hij die, anders dan als ambtenaar, werkzaam zijnde in
dienstbetrekking of optredend als lasthebber, naar aanleiding van
hetgeen hij in strijd met zijn plicht in zijn betrekking of bij de
uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of
nalaten, een gift, belofte of dienst aanneemt dan wel vraagt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij die aan iemand die, anders dan
als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als
lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij
de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen
of nalaten, een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of
aanbiedt van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij
redelijkerwijs moet aannemen dat deze handelt in strijd met zijn
plicht.

3. Onder handelen in strijd met zijn plicht als bedoeld in de
voorgaande leden wordt in elk geval begrepen het in strijd met de
goede trouw tegenover de werkgever of lastgever verzwijgen van het
aannemen dan wel vragen van een gift, belofte of dienst.

4. Met gelijke straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van
zijn dienstbetrekking of optreden als lasthebber, indien de
dienstbetrekking of het optreden als lasthebber is gevolgd, een feit
begaat als in het eerste lid omschreven alsmede hij die dit feit
begaat na zijn dienstbetrekking of optreden als lasthebber.

5. Met gelijke straf wordt gestraft hij die een feit als in het tweede
lid omschreven begaat jegens een persoon in het vooruitzicht van een
dienstbetrekking of het optreden als lasthebber, indien deze
dienstbetrekking of dit optreden als lasthebber is gevolgd alsmede hij
die dit feit begaat jegens een persoon na diens dienstbetrekking of
optreden als lasthebber.

Artikel 328quater

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft hij die een gift of een belofte
aanneemt naar aanleiding van hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten dan
wel zal doen of nalaten in verband met een op hem of op de persoon bij
wie hij in dienst is, rustende wettelijke plicht tot

a. het verstrekken van inlichtingen betreffende telecommunicatie
aan de ambtenaren van de justitie of politie, dan wel

b. het verlenen van medewerking aan het aftappen of opnemen van
telecommunicatie.

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij die een ander een gift of een
belofte doet naar aanleiding van hetgeen deze heeft gedaan of
nagelaten dan wel zal doen of nalaten in verband met een op hem of op
de persoon bij wie hij in dienst is, rustende wettelijke plicht als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 329

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft de verkoper die de koper bedriegt:

1°. door hem die een bepaald aangewezen voorwerp kocht, opzettelijk
iets anders daarvoor in de plaats te leveren;

2°. ten opzichte van de aard, de hoedanigheid of de hoeveelheid van
het geleverde, door het aanwenden van listige kunstgrepen.

Artikel 329bis

De houder van een cognossement die opzettelijk over verschillende
exemplaren daarvan onder bezwarende titel beschikt ten behoeve van
verschillende verkrijgers, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 330

1. Hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen verkoopt, te koop
aanbiedt of aflevert, wetende dat zij vervalst zijn en die vervalsing
verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Eet- of drinkwaren of geneesmiddelen zijn vervalst wanneer door
bijmenging van vreemde bestanddelen hun waarde of hun bruikbaarheid
verminderd is.

Artikel 331

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft de aannemer of de bouwmeester van enig
werk of de verkoper van bouwmaterialen die bij de uitvoering van het
werk of de levering van de materialen enige bedrieglijke handeling
pleegt, ten gevolge waarvan de veiligheid van personen of goederen of
de veiligheid van de staat in tijd van oorlog kan worden in gevaar
gebracht.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht over het
werk of over de levering van de materialen belast, de bedrieglijke
handeling opzettelijk toelaat.

Artikel 332

1. Hij die, bij levering van benodigdheden ten dienste van de vloot of
het leger, enige bedrieglijke handeling pleegt, ten gevolge waarvan de
veiligheid van de staat in tijd van oorlog kan worden in gevaar
gebracht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht over de
levering van de goederen belast, de bedrieglijke handeling opzettelijk
toelaat.

Artikel 333

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, hetgeen tot afbakening van de grenzen van erven dient
vernielt, verplaatst, verwijdert of onbruikbaar maakt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 334

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, door het verspreiden van een leugenachtig bericht de prijs
van koopwaren, fondsen of geldswaardig papier doet stijgen of dalen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 335 [Vervallen per 18-07-1992]

Artikel 336

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een
rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een
onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of
toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige
openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 336a [Vervallen per 18-07-1992]

Artikel 337

1. Hij die opzettelijk:

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken,

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien
van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander
recht heeft,

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam
van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte
handelsnaam, zijn voorzien,

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van
een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan
ook met een geringe afwijking, is nagebootst of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk
vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft,
dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert,
uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

2. Niet strafbaar is hij die enkele waren, onderdelen daarvan of
merken als omschreven in het eerste lid in voorraad heeft uitsluitend
voor eigen gebruik.

3. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf, genoemd in het
eerste lid, zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als
bedrijf uitoefent, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien door het plegen van het misdrijf, genoemd in het eerste lid,
gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten is, wordt de
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 338

De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven
van toepassing.

Artikel 339

1. Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven
misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking van zijn uitspraak
gelasten en de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het
beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 326, 328, 331 en
332 omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste
lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Titel XXVI. Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden

Artikel 340

Hij die in staat van faillissement is verklaard, wordt, als schuldig aan
eenvoudige bankbreuk, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de vijfde categorie:

1°. indien zijn verteringen buitensporig zijn geweest;

2°. indien hij, met het oogmerk om zijn faillissement uit te stellen,
wetende dat het daardoor niet kon worden voorkomen, op bezwarende
voorwaarden geldopnemingen heeft gedaan;

3°. indien hij de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarmee
hij ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek een
administratie gevoerd heeft en de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers die hij ingevolge dat artikel bewaard heeft, niet in
ongeschonden staat te voorschijn brengt.

Artikel 341

Als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk wordt gestraft hetzij met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde
categorie, hetzij met één van deze straffen, hij:

a. die in staat van faillissement is verklaard, indien hij ter
bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers:

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet
verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de
boedel onttrokken heeft of onttrekt;

2°. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de
waarde heeft vervreemd;

3°. ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip
waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen,
een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of
bevoordeelt;

4°. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende
verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en
het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en
gegevensdragers in dat artikel bedoeld;

b. te wiens aanzien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
van toepassing is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting
van de rechten die zijn schuldeisers jegens de boedel kunnen doen
gelden:

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet
verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de
boedel onttrokken heeft of onttrekt;

2°. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de
waarde heeft vervreemd;

3°. ter gelegenheid van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of op een tijdstip
waarop hij wist dat hij niet zou kunnen voortgaan met het betalen
van zijn schulden, een van zijn schuldeisers op enige wijze
bevoordeeld heeft of bevoordeelt;

4°. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende
verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en
het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en
gegevensdragers in dat artikel bedoeld.

Artikel 342

De bestuurder of commissaris van een rechtspersoon welke in staat van
faillissement is verklaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

1°. indien hij heeft medegewerkt of zijn toestemming gegeven tot enige
handeling, in strijd met enige wettige bepaling van statuten of
reglementen, waaraan de door de rechtspersoon geleden verliezen geheel
of grotendeels zijn te wijten;

2°. indien hij, met het oogmerk om het faillissement van de
rechtspersoon uit te stellen, wetende dat het daardoor niet kon worden
voorkomen, heeft medegewerkt of zijn toestemming gegeven tot het doen
van geldopnemingen op bezwarende voorwaarden;

3°. indien aan hem te wijten is, dat aan de in artikel 10, eerste lid,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 5, eerste lid, van de Wet
op de formeel buitenlandse vennootschappen in samenhang met artikel
10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven
verplichtingen niet is voldaan of dat de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers, waarmee volgens die artikelen administratie gevoerd
is, en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die ingevolge
die artikelen zijn bewaard, niet in ongeschonden staat worden te
voorschijn gebracht.

Artikel 343

De bestuurder of commissaris van een rechtspersoon welke in staat van
faillissement is verklaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien hij ter
bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de
rechtspersoon:

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet
verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel
onttrokken heeft of onttrekt;

2°. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde
heeft vervreemd;

3°. ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip waarop
hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van de
schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;

4°. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende
verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek of artikel 5, eerste lid, van de Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen in samenhang met artikel 10, eerste lid,
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn
brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die
artikelen bedoeld.

Artikel 344

Hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden en
geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen wordt
gestraft hij die:

1°. in geval van faillissement, of in het vooruitzicht daarvan, indien
het faillissement is gevolgd, ter bedrieglijke verkorting van de
rechten der schuldeisers, enig goed aan de boedel onttrekt, of
betaling aanneemt, hetzij van een niet opeisbare schuld, hetzij van
een opeisbare schuld, in het laatste geval wetende dat het
faillissement van de schuldenaar reeds was aangevraagd of ten gevolge
van overleg met de schuldenaar;

2°. bij verificatie van de schuldvorderingen in geval van
faillissement, een niet bestaande schuldvordering voorwendt of een
bestaande tot een verhoogd bedrag doet gelden;

3°. in geval de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing is verklaard, of in het vooruitzicht daarvan, indien de
toepassing wordt uitgesproken, ter bedrieglijke verkorting van de
rechten die de schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden, enig
goed aan de boedel onttrekt, of betaling aanneemt op een vordering ten
aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, hetzij niet
opeisbaar, hetzij opeisbaar, in het laatste geval wetende dat het
verzoek tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen reeds was ingediend of
tengevolge van overleg met de schuldenaar;

4°. bij de verificatie van vorderingen in de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen, een niet bestaande schuldvordering voorwendt of
een bestaande tot een verhoogd bedrag doet gelden.

Artikel 345

1. De schuldeiser die tot een aangeboden gerechtelijk akkoord
toetreedt ten gevolge van een overeenkomst hetzij met de schuldenaar,
hetzij met een derde, waarbij hij bijzondere voordelen heeft bedongen,
wordt, in geval van aanneming van het akkoord, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Gelijke straf wordt in hetzelfde geval toegepast op de schuldenaar
of, indien deze een rechtspersoon is, op de bestuurder of commissaris,
die zodanige overeenkomst sluit.

Artikel 346 [Vervallen per 12-01-1956]

Artikel 347

De bestuurder of commissaris van een rechtspersoon die, buiten het geval
van artikel 342, zijn medewerking heeft verleend of zijn toestemming
gegeven tot enige handeling in strijd met enige wettige bepaling van de
statuten of reglementen, tengevolge waarvan de rechtspersoon ernstig
nadeel ondervindt, wordt gestraft met geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 348

1. Hij die opzettelijk zijn eigen goed of, ten behoeve van degene aan
wie het toebehoort, een hem niet toebehorend goed onttrekt aan een
pandrecht, een retentierecht of een recht van vruchtgebruik of gebruik
van een ander, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar en zes maanden.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk een goed dat
is onderworpen aan een pandrecht, een retentierecht of een recht van
vruchtgebruik of gebruik van een ander, vernielt, beschadigt of
onbruikbaar maakt.

3. De bepaling van artikel 316 is op deze misdrijven van toepassing.

Artikel 349

1. Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven
misdrijven, kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het
beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 341, 343 en 344
omschreven misdrijven, kan de schuldige worden ontzet van de in
artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten.

3. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 340-345 omschreven
misdrijven, kan openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak worden
gelast.

Artikel 349bis [Vervallen per 01-11-1912]

Artikel 349ter [Vervallen per 01-11-1912]

Artikel 349quater [Vervallen per 01-11-1912]

Titel XXVII. Vernieling of beschadiging

Artikel 350

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten
dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt
of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van
de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en
wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

Artikel 350a

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van
een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn
opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, verandert, wist,
onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daaraan
toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Artikel 138b, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking
stelt of verspreidt die zijn bestemd om schade aan te richten in een
geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid,
pleegt met het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te
beperken.

Artikel 350b

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die door middel van
een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn
opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, wederrechtelijk worden
veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel dat
andere gegevens daaraan worden toegevoegd, wordt, indien daardoor
ernstige schade met betrekking tot die gegevens wordt veroorzaakt,
gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of
geldboete van de tweede categorie.

2. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter
beschikking gesteld of verspreid worden die zijn bestemd om schade aan
te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete
van de tweede categorie.

Artikel 350c

1. Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor
telecommunicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis
in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten
opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie, indien daardoor wederrechtelijk
verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht
van gegevens of stoornis in een telecommunicatienetwerk of in de
uitvoering van een telecommunicatiedienst, ontstaat.

2. Artikel 138b, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 350d

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf
als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c wordt gepleegd:

a. een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of
ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt,
verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking
stelt of voorhanden heeft, of

b. een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar
gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd
werk of een deel daarvan, vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert,
verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft.

Artikel 351

Hij die spoorweg- of elektriciteitswerken, geautomatiseerde werken of
werken voor telecommunicatie, werken dienend tot waterkering, waterlozing,
gas- of waterleiding of riolering, voor zover deze werken ten algemenen
nutte gebezigd worden, dan wel goederen of werken ten behoeve van de
landsverdediging, opzettelijk en wederrechtelijk vernielt, beschadigt,
onbruikbaar maakt, onklaar maakt of weg maakt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 351bis

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig in het vorig artikel bedoeld
goed of werk, vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt, onklaar gemaakt
of weggemaakt wordt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een
maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 352

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig gebouw, vaartuig of zijn
lading, installatie ter zee of luchtvaartuig dat geheel of ten dele aan
een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of onklaar
maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 353

De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven
van toepassing.

Artikel 354

Indien een der in deze titel omschreven misdrijven arglistig gepleegd
wordt, of daarvan levensgevaar voor een ander is te duchten, kan de
gevangenisstraf met een derde worden verhoogd.

Artikel 354a

1. Indien een der in de artikelen 350, 350a, 351, 352 en 354
omschreven feiten wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het
feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

2. Indien een feit strafbaar gesteld in de artikelen 350, 350a, 351,
352 of 354 is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de op het
feit gestelde gevangenisstraf met de helft verhoogd.

Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven

Artikel 355

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie, worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen:

1°. die hun medeondertekening verlenen aan koninklijke besluiten of
koninklijke beschikkingen, wetende dat daardoor de Grondwet of andere
wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat
worden geschonden;

2°. die uitvoering geven aan koninklijke besluiten of koninklijke
beschikkingen, wetende dat deze niet van de vereiste medeondertekening
van een der hoofden van de ministeriële departementen zijn voorzien;

3°. die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande
beschikkingen of bevelen handhaven, wetende dat daardoor de Grondwet
of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de
staat worden geschonden;

4°. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van
de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig
bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het
onderwerp tot hun ministeriële departementen behoort of uitdrukkelijk
hun is opgedragen.

Artikel 356

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen aan
wier grove schuld te wijten is dat de in artikel 355, onder 4°, omschreven
uitvoering wordt nagelaten.

Artikel 357

De bevelhebber van de gewapende macht die weigert of opzettelijk nalaat op
de wettige vordering van het bevoegde burgerlijk gezag de onder zijn bevel
staande macht aan te wenden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 358

1. De ambtenaar die opzettelijk de bijstand van de gewapende macht
inroept tegen de uitvoering van wettelijke voorschriften, van wettige
bevelen van het openbaar gezag of van rechterlijke uitspraken of
bevelschriften, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien die uitvoering daardoor wordt verhinderd, wordt de schuldige
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 358bis [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 358ter [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 358quater [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 359

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of
tijdelijk belast persoon, die opzettelijk geld of geldswaardig papier dat
hij in zijn bediening onder zich heeft, verduistert of toelaat dat het
door een ander weggenomen of verduisterd wordt, of die ander daarbij als
medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 360

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of
tijdelijk belast persoon, die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend
bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 361

1. De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of
tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de
bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden
of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft
verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat
zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of
onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde
staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

2. Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal
gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het
Koninkrijk partij is.

Artikel 362 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 363

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar:

1°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende
of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of
aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening
iets te doen of na te laten;

2°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende
of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of
aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door
hem in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten;

3°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt teneinde
hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten;

4°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt ten gevolge
of naar aanleiding van hetgeen door hem in zijn huidige of
vroegere bediening is gedaan of nagelaten.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van
een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is
gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°,
omschreven.

3. Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband
met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van
de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een
algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 364

1. De rechter die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of
redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden
wordt teneinde invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan
zijn oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. De rechter die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te
bewegen om invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan zijn
oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. Indien de gift, belofte of dienst wordt aangenomen, wetende of
redelijkerwijs vermoedende dat deze gedaan, verleend of aangeboden
wordt om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de
rechter gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien de gift, belofte of dienst wordt gevraagd teneinde hem te
bewegen om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de
rechter gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 364a

1. Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 361, 363, 365
tot en met 368 en 376 gelijkgesteld personen in de openbare dienst van
een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

2. Met ambtenaren worden ten aanzien van artikel 363, onder 2° en 4°,
voormalige ambtenaren gelijkgesteld.

3. Met rechter wordt ten aanzien van artikel 364 gelijkgesteld de
rechter van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke
organisatie.

Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet
te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 366

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd
aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of
ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet
verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 367

1. De ambtenaar die, belast met de bewaking van iemand die op openbaar
gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de
vrijheid is beroofd, hem opzettelijk laat ontsnappen of bevrijdt of
bij zijn bevrijding of zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie.

2. Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan zijn schuld
te wijten is, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee
maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 368

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:

1°. de ambtenaar, met het opsporen van strafbare feiten belast,
die opzettelijk niet voldoet aan de vordering om van een
wederrechtelijke vrijheidsberoving te doen blijken of daarvan aan
de hogere macht opzettelijk niet onverwijld kennis geeft;

2°. de ambtenaar die, na in de uitoefening van zijn bediening
kennis te hebben bekomen dat iemand op onwettige wijze van de
vrijheid is beroofd, opzettelijk nalaat daarvan onverwijld kennis
te geven aan een ambtenaar met het opsporen van strafbare feiten
belast.

2. De ambtenaar aan wiens schuld enig in dit artikel omschreven
verzuim te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 369

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft het hoofd van een gesticht, bestemd tot
opsluiting van veroordeelden, voorlopig aangehoudenen of gegijzelden, of
van een rijksinrichting voor kinderbescherming of een psychiatrisch
ziekenhuis, die weigert te voldoen aan een wettige vordering om iemand die
in het gesticht of psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen te vertonen, of
om inzage te geven van het register van inschrijving of van de akte
waarvan de wet de inschrijving vordert.

Artikel 370

1. De ambtenaar die, met overschrijding van zijn bevoegdheid of zonder
inachtneming van de bij de wet bepaalde vormen, in de woning of het
besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, diens ondanks
binnentreedt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de
vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de derde categorie.

2. Met gelijke straf wordt gestraft de ambtenaar die ter gelegenheid
van het doorzoeken van plaatsen met overschrijding van zijn
bevoegdheid of zonder inachtneming van de bij de wet bepaalde vormen,
geschriften, boeken of andere papieren onderzoekt of in beslag neemt.

Artikel 371

1. De ambtenaar die, met overschrijding van zijn bevoegdheid, zich
doet overleggen of in beslag neemt een aan enige openbare instelling
van vervoer toevertrouwde brief, briefkaart, stuk of pakket, of een
telegrafisch bericht dat zich in handen bevindt van een persoon belast
met de dienst van een ten algemenen nutte gebezigde
telegraafinrichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de ambtenaar die, met
overschrijding van zijn bevoegdheid, zich door een persoon werkzaam
bij een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een
openbare telecommunicatiedienst doet inlichten ter zake van enig
verkeer dat over dat netwerk dan wel met gebruikmaking van die dienst
is geschied.

Artikel 372 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 373 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 374 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 374bis [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 375 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 376

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vijfde
categorie wordt gestraft de ambtenaar die opzettelijk deelneemt,
middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen of leveranties waarover hem op
het tijdstip van de handeling geheel of ten dele het bestuur of toezicht
is opgedragen.

Artikel 377

De ambtenaar van het muntwezen, behalve de muntmeester, of degene, in
dienst van een waarborginstelling als bedoeld in artikel 7 van de
Waarborgwet 1986, die handel drijft in edele metalen of daarvan
vervaardigde voorwerpen, of opzettelijk aan zodanige handel middellijk of
onmiddellijk deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 378

Degene, in dienst van een waarborginstelling als bedoeld in artikel 7 van
de Waarborgwet 1986, die een te zijnen kantore aangeboden goud- of
zilverwerk afdrukt of natrekt of daarvan een beschrijving geeft aan een
ander dan die van ambtswege bevoegd is haar te vorderen, wordt gestraft
met geldboete van de tweede categorie.

Artikel 379

1. De ambtenaar van de burgerlijke stand die meewerkt aan iemands
huwelijksvoltrekking, wetende dat deze daardoor een dubbel huwelijk
aangaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
of geldboete van de vierde categorie.

2. De ambtenaar van de burgerlijke stand die meewerkt aan iemands
huwelijksvoltrekking, wetende dat daartegen enig ander wettig beletsel
bestaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 380

1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 355, 357 en 358
omschreven misdrijven kan ontzetting van het in artikel 28, eerste
lid, onder 3°, vermelde recht worden uitgesproken.

2. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 359, 363, 364, 366
en 379, eerste lid, omschreven misdrijven kan ontzetting van het in
artikel 28, eerste lid, onder 4°, vermelde recht worden uitgesproken.

Titel XXIX. Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven

Artikel 381

1. Als schuldig aan zeeroof wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, hij die als schipper dienst neemt of
dienst doet op een vaartuig, wetende dat het bestemd is of het
gebruikende om in open zee daden van geweld te plegen tegen
andere vaartuigen of tegen zich daarop bevindende personen of
goederen, zonder door een oorlogvoerende mogendheid daartoe te
zijn gemachtigd of tot de oorlogsmarine van een erkende
mogendheid te behoren;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie, hij die, bekend met deze bestemming of
dit gebruik, als schepeling dienst neemt op zodanig vaartuig of
vrijwillig in dienst blijft na daarmede bekend te zijn geworden.

2. Met het gemis van machtiging wordt gelijkgesteld het overschrijden
van de machtiging alsmede het voorzien zijn van machtigingen afkomstig
van tegen elkander oorlog voerende mogendheden.

3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.

4. Het in de vorige leden ten aanzien van de schipper en de schepeling
bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de
gezagvoerder onderscheidenlijk het lid van de bemanning van een
luchtvaartuig. Onder vaartuig wordt in de vorige leden luchtvaartuig
begrepen en onder open zee het luchtruim daarboven.

Artikel 382

Indien de in artikel 381 omschreven daden van geweld de dood van een der
zich op het aangevallen vaartuig of luchtvaartuig bevindende personen ten
gevolge hebben, wordt de schipper of de gezagvoerder van het luchtvaartuig
en worden zij die aan de daden van geweld hebben deelgenomen, met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde
categorie gestraft.

Artikel 383

Hij die voor eigen of vreemde rekening een vaartuig of luchtvaartuig
uitrust met de in artikel 381 omschreven bestemming, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 384

Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk of onmiddellijk
medewerkt tot het verhuren, vervrachten of verzekeren van een vaartuig of
luchtvaartuig, wetende dat het de in artikel 381 omschreven bestemming
heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 385

Hij die een Nederlands vaartuig opzettelijk in de macht van zeerovers
brengt, wordt gestraft:

1°. indien hij de schipper is met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie;

2°. in alle andere gevallen met gevangenisstraf van ten hoogste negen
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 385a

1. Hij die een luchtvaartuig door geweld, bedreiging met geweld of
vreesaanjaging in zijn macht brengt of houdt dan wel van zijn route
doet afwijken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge van
samenspanning het feit plegen, of indien het feit zwaar lichamelijk
letsel ten gevolge heeft, dan wel het feit is gepleegd met het oogmerk
iemand wederrechtelijk van zijn vrijheid te beroven of beroofd te
houden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

4. De straffen in het eerste lid bepaald, zijn toepasselijk op degene
die de in dit lid omschreven misdrijven pleegt ten aanzien van een
vaartuig, een installatie ter zee, een autobus, een trein of een ander
middel van openbaar vervoer dan wel een vrachtwagen met een
gevaarlijke lading.

Artikel 385b

1. Hij die opzettelijk een ontplofbare of anderszins gemeengevaarlijke
stof, of enig ander gemeengevaarlijk voorwerp aan boord van een
luchtvaartuig brengt of een daad van geweld begaat tegen iemand die
zich aan boord van een luchtvaartuig in vlucht bevindt, wordt
gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid
van het luchtvaartuig te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid
van het luchtvaartuig te duchten is en het feit zwaar lichamelijk
letsel voor een ander ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de
veiligheid van het luchtvaartuig te duchten is en het feit
iemands dood ten gevolge heeft.

2. De straffen in het eerste lid bepaald, zijn toepasselijk op degene
die de in dit lid omschreven misdrijven pleegt ten aanzien van een
vaartuig en een installatie ter zee. Onder gevaar voor de veiligheid
van het luchtvaartuig wordt in het eerste lid tevens begrepen gevaar
voor de veilige vaart van het vaartuig.

Artikel 385c

Hij die opzettelijk gegevens doorgeeft waarvan hij weet of ernstige reden
heeft om te vermoeden dat zij onjuist zijn, wordt, indien daarvan gevaar
voor een luchtvaartuig in vlucht of voor de veilige vaart van een vaartuig
te duchten is, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vierde categorie.

Artikel 385d

Hij die opzettelijk een daad van geweld begaat tegen iemand die zich op
een luchthaven bevindt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor anderen op de luchthaven te duchten valt;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor anderen op de luchthaven te duchten valt en
het feit zwaar lichamelijk letsel voor een ander ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien daardoor levensgevaar voor anderen op
de luchthaven te duchten valt en het feit iemands dood ten gevolge
heeft.

Artikel 386

De opvarende van een Nederlands schip die zich wederrechtelijk van het
schip meester maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 387

De schipper van een Nederlands schip die het schip aan de eigenaar of de
rederij onttrekt en ten eigen bate gebruikt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 388 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 389bis

1. De schipper van een Nederlands vaartuig die een scheepsverklaring
doet opmaken waarvan hij weet dat de inhoud in strijd is met de
waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. De schepelingen die medewerken tot het doen opmaken van een
scheepsverklaring waarvan zij weten dat de inhoud in strijd is met de
waarheid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 389ter

Hij die ter voldoening aan het voorschrift van het vierde lid van artikel
194, van het vijfde lid van artikel 784, van het eerste lid onder a ten
derde van artikel 786 of van het vierde lid van artikel 1303 van Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek een schriftelijke verklaring overlegt van welke
hij weet dat de inhoud in strijd is met de waarheid, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 390

De schipper van een Nederlands vaartuig die gedurende de reis zich
opzettelijk aan het voeren van het vaartuig onttrekt, wordt, indien die
gedraging de veiligheid van de opvarenden, het vaartuig of de zaken aan
boord daarvan in gevaar brengt, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 391 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 392 [Vervallen per 01-10-1937]

Artikel 393 [Vervallen per 01-10-1937]

Artikel 394 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 394bis [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 395

1. De opvarende van een Nederlands schip of zeevissersschip die aan
boord de schipper, of de schepeling die aan boord of in dienst een
meerdere in rang feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging met
geweld tegen hem verzet of hem opzettelijk van zijn vrijheid van
handelen berooft, wordt, als schuldig aan insubordinatie, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. De schuldige wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
van de vierde categorie, indien het misdrijf of de daarmede
gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge
hebben;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes
maanden of geldboete van de vijfde categorie, indien zij zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien zij de dood ten gevolge hebben.

Artikel 396

1. Insubordinatie gepleegd door twee of meer verenigde personen,
wordt, als muiterij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. De schuldige wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes
maanden of geldboete van de vijfde categorie, indien het door hem
gepleegde misdrijf of de daarbij door hem gepleegde
feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten
gevolge hebben;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien zij de dood ten gevolge
hebben.

Artikel 397

Hij die aan boord van een Nederlands schip of zeevissersschip tot muiterij
op dat schip of vaartuig opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 398 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 399 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 400

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie wordt gestraft:

1°. de opvarende van een Nederlands vaartuig die opzettelijk niet
gehoorzaamt aan enig bevel van de schipper in het belang van de
veiligheid aan boord gegeven;

2°. de opvarende van een Nederlands vaartuig die, wetende dat de
schipper van zijn vrijheid van handelen beroofd is, hem niet naar
vermogen te hulp komt;

3°. de opvarende van een Nederlands vaartuig die, kennis dragende
van een voornemen tot het plegen van insubordinatie, opzettelijk
nalaat daarvan tijdig aan de schipper kennis te geven;

4°. de opvarende, niet zijnde schepeling, van een Nederlands
vaartuig die opzettelijk niet gehoorzaamt aan enig bevel van de
schipper tot handhaving van de orde en tucht aan boord gegeven.

2. De onder 3° vermelde bepaling is niet van toepassing indien de
insubordinatie niet is gevolgd.

Artikel 401

De in de artikelen 386, 389, 395-397 en 400 bepaalde gevangenisstraffen
kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige aan een der in
die artikelen omschreven misdrijven scheepsofficier is.

Artikel 402

De schipper van een Nederlands schip die, met het oogmerk om zich of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen of zodanige bevoordeling te bedekken,
hetzij het schip verkoopt, hetzij geld opneemt op het schip, het
scheepstoebehoren of de scheepsvoorraad, hetzij zaken aan boord van het
schip of zaken van de scheepsvoorraad verkoopt of verpandt, hetzij
verdichte schaden of uitgaven in rekening brengt, hetzij niet zorgt dat
aan boord de vereiste dagboeken overeenkomstig de wettelijke voorschriften
worden gehouden, hetzij bij het verlaten van het schip niet zorgt voor het
behoud van de scheepspapieren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 403

De schipper van een Nederlands schip die, met het oogmerk om zich of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen of zodanige bevoordeling te bedekken,
van koers verandert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 404 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 405

1. De schipper van een Nederlands vaartuig die, buiten noodzaak en
buiten voorkennis van de eigenaar of de rederij, handelingen pleegt of
gedoogt, wetende dat deze het vaartuig of de zaken aan boord daarvan
aan opbrenging, aanhouding of ophouding kunnen blootstellen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de derde categorie.

2. De opvarende die, buiten noodzaak en buiten voorkennis van de
schipper, met gelijke wetenschap gelijke handelingen pleegt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 406

De schipper van een Nederlands schip die opzettelijk buiten noodzaak aan
een opvarende niet verschaft datgene wat hij verplicht is hem te
verschaffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 407

De schipper van een Nederlands schip die opzettelijk buiten noodzaak of in
strijd met enig wettelijk voorschrift goederen werpt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 408

Hij die zaken aan boord van een vaartuig, opzettelijk en wederrechtelijk
vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 409

De schipper die de Nederlandse vlag voert, wetende dat hij daartoe niet
gerechtigd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
of geldboete van de derde categorie.

Artikel 410

De schipper die opzettelijk door het voeren van enig onderscheidingsteken
aan zijn vaartuig de schijn geeft alsof het een Nederlands oorlogsvaartuig
ware, of een loodsvaartuig in Nederlandse wateren of zeegaten dienst
doende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 411

Hij die buiten noodzaak op een Nederlands vaartuig optreedt als schipper,
stuurman of machinist, wetende dat hij ingevolge wettelijk voorschrift
daartoe onbevoegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 412

De schipper van een Nederlands schip die zonder geldige reden weigert te
voldoen aan een wettelijke vordering om een beklaagde of veroordeelde
benevens de tot zijn zaak betrekkelijke stukken aan boord te nemen, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie.

Artikel 413

1. De schipper van een Nederlands schip die een beklaagde of
veroordeelde die hij op een wettelijke vordering aan boord genomen
heeft, opzettelijk laat ontsnappen of bevrijdt, of bij zijn bevrijding
of zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan zijn schuld
is te wijten, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee
maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 414

De schipper die de krachtens het eerste lid van artikel 358a of van
artikel 785 van het Wetboek van Koophandel op hem rustende verplichting
tot hulpverlening, opzettelijk niet nakomt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie.

Artikel 415

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 381-387, 402 en 403
omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid,
onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 415a

Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in een der artikelen 385a tot en
met 385d, is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de in dat artikel
bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien
op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste dertig jaren opgelegd.

Artikel 415b

1. De samenspanning tot de in de artikelen 385a, 385b en 385d
omschreven misdrijven, te begaan met een terroristisch oogmerk, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Titel XXX. Begunstiging

Artikel 416

1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan
wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien
van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het
vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof;

b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen
goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk
recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf
verkregen goed overdraagt.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de
opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

Artikel 417

Hij die van het plegen van opzetheling een gewoonte maakt, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 417bis

1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan
wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van
een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het
vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat
het een door misdrijf verkregen goed betrof;

b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt
dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien
van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet
vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig
goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het
een door misdrijf verkregen goed betreft.

Artikel 417ter

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 416-417bis omschreven
misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2°
en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden
ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan
heeft.

Artikel 418

Hij die enig geschrift of enige afbeelding uitgeeft van strafbare aard,
wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar
of geldboete van de derde categorie, indien:

1°. de dader noch bekend is, noch op de eerste aanmaning van de
rechter-commissaris, is bekendgemaakt;

2°. de uitgever wist of moest verwachten dat de dader op het tijdstip
van de uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in
Europa gevestigd zou zijn.

Artikel 419

Hij die enig geschrift of enige afbeelding drukt van strafbare aard, wordt
gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie, indien:

1°. de persoon op wiens last het stuk gedrukt is noch bekend is, noch
op de eerste aanmaning van de rechter-commissaris, is bekendgemaakt;

2°. de drukker wist of moest verwachten dat de persoon op wiens last
het stuk gedrukt is, op het tijdstip van de uitgave strafrechtelijk
niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd zou zijn.

Artikel 420

Indien de aard van het geschrift of de afbeelding een misdrijf oplevert
dat alleen op klacht vervolgbaar is, kan de uitgever of drukker in de
gevallen der beide voorgaande artikelen alleen vervolgd worden op klacht
van hem tegen wie dat misdrijf gepleegd is.

Titel XXXA. Witwassen

Artikel 420bis

1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de
vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of
verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het
voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig
misdrijf;

b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of
omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het
voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig
misdrijf.

2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 420ter

1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan
witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 420quater

1. Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de
vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of
verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs
moet vermoeden dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig is uit enig misdrijf;

b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of
omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij
redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp - onmiddellijk of
middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.

2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 420quinquies

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 420bis tot en met
420quater omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28,
eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken en
kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin
hij het misdrijf heeft begaan.

Titel XXXI. Financieren van terrorisme

Artikel 421

1. Als schuldig aan het financieren van terrorisme wordt gestraft met
een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de
vijfde categorie:

a. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen
verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft,
voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of
gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke
steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijf
of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een
terroristisch misdrijf;

b. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen
verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft,
voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of
gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke
steun te verlenen aan het plegen van een van de misdrijven
omschreven in:

- de artikelen 117 tot en met 117b alsmede artikel 285,
indien dat misdrijf is gericht tegen een internationaal
beschermd persoon of diens beschermde goederen;

- de artikelen 79 en 80 van de Kernenergiewet, de artikelen
161quater, 173a en 284a alsmede de artikelen 140, 157, 225,
310 tot en met 312, 317, 318, 321, 322 en 326, indien het
feit opzettelijk wederrechtelijk handelen betreft met
betrekking tot kernmateriaal;

- de artikelen 162, 162a, 166, 168, 282a, 352, 385a tot en
met 385d;

- de artikelen 92 tot en met 96, 108, 115, 121 tot en met
123, 140, 157, 161, 161bis, 161sexies, 164, 170, 172, 287,
288 en 289, indien het feiten betreft die worden gepleegd
door middel van het opzettelijk wederrechtelijk tot
ontlading of ontploffing brengen van een springstof of ander
voorwerp, of het laten vrijkomen, verspreiden of inwerken
van een voorwerp, waardoor levensgevaar, gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor een ander of aanzienlijke materiële
schade te duchten is.

2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 422 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 423 [Vervallen per 01-02-2006]

Derde Boek. Overtredingen

Titel I. Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en
goederen

Artikel 424

1. Hij die op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek
toegankelijke plaats tegen personen of goederen enige baldadigheid
pleegt waardoor gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht, wordt, als
schuldig aan straatschenderij, gestraft met geldboete van de eerste
categorie.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten
hoogste drie dagen of geldboete van de eerste categorie worden
opgelegd.

Artikel 425

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede
staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;

2°. hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden
van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

Artikel 426

1. Hij die, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in
het openbaar het verkeer belemmert of de orde verstoort, hetzij eens
anders veiligheid bedreigt, hetzij enige handeling verricht waarbij,
tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden,
bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereist, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van de eerste
categorie.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijke of de in artikel 453 omschreven overtreding onherroepelijk is
geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee weken
of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 426bis

Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van
beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen
diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke
wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een
maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 427

Met geldboete van de eerste categorie wordt gestraft:

1°. de eigenaar of gebruiker die ten opzichte van toegangen tot of
openingen van kluizen, kelders, onderaardse lokalen en ruimten, waar
die op de openbare weg uitkomen, niet de nodige voorzorgsmaatregelen
neemt ten behoeve van de veiligheid van de voorbijgangers;

2°. hij die niet zorgt dat een door hem of op zijn last op een
openbare weg gedane op- of uitgraving of een door hem of op zijn last
op de openbare weg geplaatst voorwerp behoorlijk verlicht en van de
gebruikelijke tekens voorzien is;

3°. hij die bij een verrichting op of aan de openbare weg niet de
nodige maatregelen neemt om voorbijgangers tegen mogelijk gevaar te
waarschuwen;

4°. hij die iets plaatst op of aan, of werpt of uitgiet uit een
gebouw, op zodanige wijze dat door of ten gevolge daarvan iemand die
van de openbare weg gebruik maakt, nadeel kan ondervinden;

5°. hij die op de openbare weg een rij-, trek- of lastdier laat staan,
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van schade
te hebben genomen;

6°. hij die zonder verlof van het bevoegd gezag, enige openbare land-
of waterweg verspert of het verkeer daarop belemmert.

Artikel 428

Hij die, zonder verlof van de burgemeester, dan wel, in geval van een
situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, de
voorzitter van de veiligheidsregio of van de door deze aangewezen
ambtenaar, een of meer eigen onroerende zaken in brand steekt, wordt
gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 429

Met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede
categorie wordt gestraft:

1°. hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt of een vuur
aanlegt, voedt of onderhoudt op zo korte afstand van gebouwen of
goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontstaan;

2°. hij die, anders dan in de gevallen toegelaten bij of krachtens de
Wet luchtvaart, een ballon oplaat waaraan brandende stoffen gehecht
zijn;

3°. hij die door gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar
voor bos-, heide-, helm-, gras- of veenbrand doet ontstaan;

4°. hij die wederrechtelijk in oppervlaktewateren enige stof aanbrengt
waardoor nadeel kan ontstaan in verband met het gebruik dat gewoonlijk
van die wateren wordt gemaakt;

5°. hij die een vlieger oplaat of in de lucht heeft aan een lijn die
zich geheel of ten dele bevindt binnen een afstand van vijfhonderd
meter van een bovengrondse elektrische hoogspanningsleiding;

6°. hij die zich zodanig gedraagt dat gevaar voor het luchtverkeer
wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer in de
lucht wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde

Artikel 429bis [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 429ter [Vervallen per 01-02-1992]

Artikel 429quater

1. Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen
discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging,
hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde
categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in
de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf zonder redelijke grond,
ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien van personen
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van
het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Artikel 429quinquies

Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn zich op een verboden plaats
bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 429sexies [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 430

Hij die zonder verlof van het bevoegd gezag een opneming doet, een
tekening of beschrijving maakt van enig militair werk, of die openbaar
maakt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 430a

Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede
openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor
het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet
geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 431

Met geldboete van de eerste categorie wordt gestraft hij die rumoer of
burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoord.

Artikel 432 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 433 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 434 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 435

Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

1°. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een Nederlandse
adellijke titel voert of een Nederlands ordeteken draagt;

2°. hij die zonder 's Konings verlof waar dit vereist wordt, een
vreemd ordeteken, titel, rang of waardigheid aanneemt;

3°. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van advocaat,
gerechtsdeurwaarder, dan wel een der in de artikelen 7.20, 7.22,
tweede lid, 7.22a, eerste lid, en 7a.5 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde titels voert;

4°. hij die, door het bevoegd gezag naar zijn identificerende
persoonsgegevens gevraagd, een valse naam, voornaam, geboortedatum,
geboorteplaats, adres waarop hij in de basisregistratie personen als
ingezetene staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats opgeeft.

Artikel 435a

Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens
draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig
streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 435b

1. Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van
woorden, uitdrukkingen of kentekens, die aanduiden of de indruk kunnen
wekken dat zijn optreden is bevorderd dan wel de steun of de erkenning
geniet van rijkswege, vanwege Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een
buitenlandse mogendheid dan wel vanwege een volkenrechtelijke
organisatie, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of
geldboete van de tweede categorie.

2. [Vervallen.]

3. Bij veroordeling wegens de in het eerste lid omschreven
overtreding, kan openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak worden
gelast.

Artikel 435c

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het
rode-kruisteken of van de woorden "Rode Kruis" of "Kruis van Genève", of
van daarmede door de wetten en gebruiken van de oorlog gelijkgestelde
tekens of woorden, dan wel van tekens of woorden die daarvan een
nabootsing zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 435d

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede
categorie wordt gestraft hij die het wapen van het Zwitserse
Eedgenootschap of een teken hetwelk een nabootsing daarvan vormt,
gebruikt:

1°. hetzij als fabrieks- of handelsmerk of als onderdeel van zulk een
merk;

2°. hetzij met een doel, strijdig met de eerlijkheid in de handel;

3°. hetzij onder omstandigheden die het Zwitserse nationale gevoel
zouden kunnen krenken.

Artikel 435e

Hij die, anders dan in besloten kring, door tussenkomst van een ten
algemenen nutte of mede ten algemenen nutte gebezigde telefooninrichting,
goederen of diensten tegen betaling aanbiedt, daarbij te kennen gevend of
de indruk wekkend dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig
of ideëel doel is bestemd, wordt gestraft met geldboete van de derde
categorie.

Artikel 435f [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 435g [Vervallen per 01-05-1971]

Artikel 436

1. Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe
de wet een toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent,
wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

2. Hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de
wet een toelating vordert, buiten noodzaak in de uitoefening van dat
beroep de grenzen van zijn bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft
met geldboete van de tweede categorie.

3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren
zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan in het geval van
het eerste lid hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van
de derde categorie, in het geval van het tweede lid hechtenis van ten
hoogste een maand of geldboete van de derde categorie worden opgelegd.

Artikel 436a [Vervallen per 01-03-2001]

Artikel 437

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft de bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen handelaar die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf:

a. niet met inachtneming van de bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels aantekening houdt van alle gebruikte of
ongeregelde goederen die hij heeft verworven dan wel voorhanden
heeft,

b. een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder
dat diegene zijn identificerende persoonsgegevens heeft opgegeven
of zonder dat hij die gegevens in zijn administratie heeft
aangetekend,

c. nalaat zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te
geven aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 552 van het
Wetboek van Strafvordering,

d. nalaat een gebruikt of ongeregeld goed dat hij heeft verworven
of voorhanden heeft, op eerste vordering van een ambtenaar als
bedoeld in onderdeel c, ter bezichtiging af te staan en deze te
laten zien waar dit goed in zijn administratie staat
ingeschreven,

e. een goed dat bij hem door of vanwege de politie met een
duidelijke schriftelijke omschrijving als door misdrijf aan de
rechthebbende is onttrokken of als verloren is aangegeven,
verwerft of voorhanden heeft,

f. aan een hem schriftelijk uitgereikt last van een ambtenaar,
zoals bedoeld in onderdeel c, tot het gedurende een daarbij
aangegeven tijd, veertien dagen niet te boven gaande, bewaren of
in bewaring geven van een goed dat hij voorhanden heeft, of aan
een hem bij die last gegeven aanwijzing, geen gevolg geeft, of

g. nalaat de van hem bij schriftelijke vordering van een
ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel c, gevraagde opgaven
betreffende door hem verworven of bij hem voorhanden zijnde
goederen binnen de termijn, bij de vordering gesteld, naar
waarheid te verschaffen.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het
eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder
a tot en met g omschreven;

3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep
waarin hij de overtreding begaat.

4. Onder ongeregelde goederen worden verstaan goederen die wegens hun
aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet
tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend.

Artikel 437bis

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft de handelaar die op grond van artikel 437 bij
algemene maatregel van bestuur is aangewezen en in de oefening van
zijn beroep of bedrijf:

a. een goed van een minderjarige verwerft, of

b. een goed van iemand van wie hij weet of redelijkwijs moet
vermoeden dat hij is opgenomen in een strafinrichting,
rijksinrichting voor kinderbescherming of krankzinnigengesticht,
verwerft.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het
eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder
a en b omschreven.

3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep
waarin hij de overtreding heeft begaan.

Artikel 437ter

1. De handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond
van artikel 437, die een verordening door de raad van een gemeente ter
bestrijding van heling uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van
de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die van opkopen een beroep of
gewoonte maakt, zonder daarvan te voren de burgemeester of een door
die burgemeester aangewezen ambtenaar schriftelijk in kennis te hebben
gesteld.

Artikel 437quater

Hij die enig voorschrift ter voorkoming van gevaar voor begunstiging van
misdrijven, bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot het
verkeer op bepaalde daarbij aan te wijzen watergebieden vastgesteld,
overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de derde categorie.

Artikel 438

1. Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te
verschaffen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of
geldboete van de tweede categorie indien hij:

1e. nalaat zich onverwijld bij aankomst van de persoon die in de
door hem gehouden inrichting de nacht zal doorbrengen een geldig
reisdocument of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht te doen overleggen;

2e. geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld
bij de aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van
aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin
aantekening te houden of te doen houden van de aard van het
overgelegde document, en, bij het vertrek, de dag van het
vertrek;

3e. nalaat dat register op aanvraag te vertonen aan de
burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar.

2. Met dezelfde straf wordt de gelijke nalatigheid gestraft van degene
die er zijn beroep of een gewoonte van maakt aan meerderjarige
personen een terrein, daaronder begrepen iedere binnenhaven of elk
binnenwater ingericht tot het afmeren van pleziervaartuigen, al of
niet met daarbij behorende voorzieningen, ter beschikking te stellen
voor het houden van nachtverblijf of voor het plaatsen dan wel
geplaatst houden van kampeermiddelen of daartoe enig bouwwerk, niet
zijnde een inrichting als bedoeld in het eerste lid, ter beschikking
stelt.

3. Op nachtverblijf, verschaft aan meereizende echtgenoten,
minderjarige kinderen of aan reisgezelschappen, is het voorgaande niet
van toepassing.

Artikel 439

1. Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede
categorie wordt gestraft:

1°. hij die van een krijgsman beneden de rang van officier
goederen behorende tot de kleding, uitrusting of bewapening
koopt, inruilt, als geschenk aanneemt, in pand, gebruik of
bewaring neemt, of zodanige goederen voor een krijgsman beneden
de rang van officier verkoopt, ruilt, ten geschenke, in pand,
gebruik of bewaring geeft, zonder schriftelijke vergunning door
of vanwege de bevelvoerende officier afgegeven;

2°. hij die, een gewoonte makende van het kopen van zodanige
goederen, de bij algemene maatregel van inwendig bestuur gegeven
voorschriften omtrent het daarvan te houden register niet
naleeft.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren
zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
een van deze overtredingen onherroepelijk is geworden, kan de straf
van hechtenis worden verdubbeld.

Artikel 440

Hij die drukwerken of andere voorwerpen in een vorm die ze op munt- of
bankbiljetten, op muntspeciën, op van rijksmerken voorziene platina,
gouden of zilveren werken, op postzegels of op reisdocumenten,
identiteitsbewijzen als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht of andere identiteitsbewijzen die afgegeven zijn door
een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang of Nederlandse
identiteitskaarten doet gelijken, vervaardigt, ontvangt, zich verschaft,
in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt
gestraft met geldboete van de tweede categorie.

Artikel 441

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft hij die de inhoud of de strekking van hetgeen
door middel van een onder zijn beheer staande of door hem gebruikt
radio-ontvangapparaat is opgevangen en, naar hij redelijkerwijs moet
vermoeden, niet voor hem of mede voor hem bestemd is, hetzij aan een ander
meedeelt, indien hij redelijkerwijs moet vermoeden, dat dan openlijke
bekendmaking van de inhoud of de strekking volgen zal en zodanige
bekendmaking volgt, hetzij openlijk bekend maakt.

Artikel 441a

Hij die openlijk of door verspreiding van enig geschrift ongevraagd een
voorwerp als verkrijgbaar dan wel als bij hem voorhanden aanwijst en
daarbij de aandacht vestigt op de geschiktheid daarvan als technisch
hulpmiddel voor het heimelijk afluisteren, aftappen of opnemen van
gesprekken, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht door een
geautomatiseerd werk of als onderdeel van zulk een hulpmiddel, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
derde categorie.

Artikel 441b

Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe
aangebracht technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op
duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, aanwezig op een voor
het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding
vervaardigt.

Artikel 442

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde
categorie wordt gestraft:

1°. hij die, surséance van betaling verkregen hebbende, eigenmachtig
daden verricht waartoe de medewerking van bewindvoerders door de wet
wordt gevorderd;

2°. de bestuurder of commissaris van een rechtspersoon welke surséance
van betaling verkregen heeft, die eigenmachtig daden verricht waartoe
de medewerking van bewindvoerders door de wet wordt gevorderd.

Artikel 442a

Hij die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad voor de
kinderbescherming een kind beneden de leeftijd van zes maanden hetwelk
niet onder voogdij van een rechtspersoon staat als pleegkind opneemt,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van
de tweede categorie.

Titel III. Overtredingen betreffende het openbaar gezag

Artikel 443

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in
buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de
veiligheidsregio of de commissaris van de Koning in de provincie
uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van
ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 444

Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen,
wederrechtelijk wegblijft, wordt gestraft met geldboete van de eerste
categorie.

Artikel 445

Hij die in zaken van minderjarigen of van onder curatele te stellen of
gestelde personen, of van hen die in een psychiatrisch ziekenhuis zijn
opgenomen, als bloedverwant, aangehuwde, echtgenoot, voogd, curator, voor
de rechter geroepen om te worden gehoord, noch in persoon noch, waar dit
is toegelaten, door tussenkomst van een gemachtigde verschijnt, zonder
geldige reden van verschoning, wordt gestraft met geldboete van de eerste
categorie.

Artikel 446

Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemene veiligheid van
personen of goederen of bij ontdekking van een misdrijf op heter daad, het
hulpbetoon weigert dat de openbare macht van hem vordert en waartoe hij,
zonder zich aan dadelijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt
gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 446a

Met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede
categorie wordt gestraft hij die,

1°. nadat hij een bevoegdheid als bedoeld in artikel 539b, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering heeft uitgeoefend, dan wel

2°. nadat hem buiten het rechtsgebied van een rechtbank een
aangehouden verdachte of een in beslag genomen voorwerp is
overgeleverd, dan wel

3°. nadat hij buiten het rechtsgebied van een rechtbank op last van
het openbaar ministerie een persoon heeft aangehouden,

niet onverwijld en op de snelst mogelijke wijze aan een bevoegde officier
van justitie kennis geeft van de gegevens, bedoeld in artikel 539b, tweede
en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, of nalaat te trachten
ten spoedigste aanwijzingen van de officier van justitie te verkrijgen als
bedoeld in het derde lid van dat artikel.

Artikel 447

Hij die een bekendmaking, vanwege het bevoegd gezag in het openbaar
gedaan, wederrechtelijk afscheurt, onleesbaar maakt of beschadigt, wordt
gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 447a

Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

1°. hij die niet of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting,
opgelegd in artikel 195 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de artikelen 192 en 178 derde lid van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek, of opgelegd in de artikelen 785 en 786 van Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek in verband met de artikelen 782 en 178
derde lid, naast artikel 771 van Boek 8 van dat Wetboek of in de
algemene maatregelen van bestuur bedoeld in de artikelen 231 en 841
van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

2°. hij die het brandmerk, de benaming of kentekens op een
teboekstaand schip, voorgeschreven in de onder 1° genoemde algemene
maatregel van bestuur, verwijdert, verandert dan wel onduidelijk of
onzichtbaar maakt op een andere wijze dan volgens die algemene
maatregel van bestuur geoorloofd is;

3°. hij die niet of niet behoorlijk voldoet aan de verplichting,
opgelegd in artikel 1304, tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek, of aan enige verplichting, opgelegd in een algemene maatregel
van bestuur, uitgevaardigd krachtens artikel 1321 van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 447b

Hij die een reisdocument, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat
afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal
belang, dat hij voorhanden heeft, waarvan hij niet de houder is, of dat
ingevolge een wettelijke bepaling moet worden ingeleverd, niet terstond
wanneer hem dit mondeling door een daartoe bevoegde ambtenaar is bevolen,
dan wel binnen veertien dagen, nadat hem dit bij aangetekend schrijven in
persoon is medegedeeld inlevert, wordt gestraft met geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 447c

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, aan degene door wie of
door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt
verleend, gegevens verstrekt die naar hij weet of redelijkerwijze moet
vermoeden niet met de waarheid in overeenstemming zijn, wordt, indien deze
gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders
recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de
duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 447d

Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift
opgelegde verplichting, nalaat tijdig de benodigde gegevens te
verstrekken, wordt, indien deze gegevens van belang zijn voor de
vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of
tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke
verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes
maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 447e

Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter
inzage aan te bieden of medewerking te verlenen aan het nemen van een of
meer vingerafdrukken, hem opgelegd krachtens de Wet op de
identificatieplicht, het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht, de Overleveringswet, de Uitleveringswet, de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen, de Penitentiaire beginselenwet, de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet
justitiële jeugdinrichtingen of de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen, wordt gestraft met geldboete van de tweede
categorie.

Titel IV. Overtredingen betreffende de burgerlijke staat

Artikel 448

Hij die niet voldoet aan een wettelijke verplichting tot aangifte aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand voor de registers van geboorte of
overlijden, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 449

1. De bedienaar van de godsdienst die, voordat partijen hem hebben
doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de
burgerlijke stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid
daartoe betrekkelijk verricht, wordt gestraft met geldboete van de
tweede categorie.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren
zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten
hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie worden
opgelegd.

Titel V. Overtreding betreffende hulpbehoevenden

Artikel 450

Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander
verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem,
zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten,
verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende
volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie.

Titel VI. Overtredingen betreffende de zeden

Artikel 451 [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 451bis [Vervallen per 01-01-1988]

Artikel 451ter [Vervallen per 01-01-1970]

Artikel 451quater [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 452 [Vervallen per 15-06-1911]

Artikel 453

Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg
bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of
geldboete van de eerste categorie.

Artikel 454 [Vervallen per 01-11-1967]

Artikel 455 [Vervallen per 01-09-1996]

Artikel 456 [Vervallen per 15-06-1911]

Artikel 457 [Vervallen per 31-12-1964]

Titel VII. Overtredingen betreffende de veldpolitie

Artikel 458

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zijn niet uitvliegend
pluimgedierte laat lopen in tuinen of op enige grond die bezaaid, bepoot
of beplant is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 459

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, vee laat lopen in tuinen,
hakbossen of rijswaarden, op enig wei- of hooiland of op enige grond die
bezaaid, bepoot of beplant is, of die ter bezaaiing, bepoting of
beplanting is gereedgemaakt, wordt gestraft met geldboete van de eerste
categorie.

Artikel 460

Hij die zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, bevindt op enige grond
die bezaaid, bepoot of beplant is, of die ter bezaaiing, bepoting of
beplanting is gereedgemaakt, of gedurende de maanden mei tot en met
oktober op enig wei- of hooiland, wordt gestraft met geldboete van de
eerste categorie.

Artikel 461

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond
waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende
is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete
van de eerste categorie.

Titel VIII. Ambtsovertredingen

Artikel 462

De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften of uittreksels van
vonnissen, die zodanig afschrift of uittreksel uitgeeft alvorens het
vonnis behoorlijk is ondertekend, wordt gestraft met geldboete van de
eerste categorie.

Artikel 463

De ambtenaar die zonder verlof van het bevoegd gezag afschrift maakt of
uittreksel neemt van geheime regeringsbescheiden of die openbaar maakt,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van
de tweede categorie.

Artikel 464

Het hoofd van een gesticht, bestemd tot opsluiting van veroordeelden,
voorlopig aangehoudenen of gegijzelden, of van een rijksinrichting voor
kinderbescherming of psychiatrisch ziekenhuis, die iemand in het gesticht
of ziekenhuis opneemt of houdt zonder zich het bevel van de bevoegde macht
of de rechterlijke uitspraak te hebben laten vertonen, of die nalaat van
deze opneming en van het bevel of de uitspraak op grond waarvan zij
geschiedt, in zijn registers de vereiste inschrijving te doen, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 465

De ambtenaar van de burgerlijke stand die nalaat vóór de voltrekking van
een huwelijk zich de bewijsstukken of verklaringen te laten geven die door
enig wettelijk voorschrift worden gevorderd, wordt gestraft met geldboete
van de tweede categorie.

Artikel 466

De ambtenaar van de burgerlijke stand die in strijd handelt met enig
wettelijk voorschrift omtrent de registers of de akten van de burgerlijke
stand of omtrent de formaliteiten vóór of de voltrekking van een huwelijk,
wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 467

De ambtenaar van de burgerlijke stand die nalaat een akte in de registers
op te nemen, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

Artikel 468

Met geldboete van de eerste categorie wordt gestraft:

1°. de ambtenaar van de burgerlijke stand die nalaat aan het bevoegd
gezag de opgaven te doen die enig wettelijk voorschrift van hem
vordert;

2°. de ambtenaar die nalaat aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
de opgaven te doen die enig wettelijk voorschrift van hem vordert.

Artikel 468a

Onder ambtenaar van de burgerlijke stand wordt ten aanzien van de
artikelen 466-468 verstaan een ieder die ingevolge enig wettelijk
voorschrift met de bewaring van een register van de burgerlijke stand is
belast.

Titel IX. Scheepvaartovertredingen

Artikel 469 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 470

De schipper die niet alle door of krachtens wettelijke bepalingen
gevorderde scheepspapieren, boeken, bescheiden of andere gegevensdragers
aan boord heeft, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 470a [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 471

1. Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

1°. de schipper van een Nederlands vaartuig die niet zorgt dat
aan boord van zijn vaartuig de bij de wet vereiste dagboeken
overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden gehouden of die
dagboeken niet vertoont wanneer de wet dit vordert;

2°. de schipper van een Nederlands schip die het register van
strafbare feiten, bedoeld in artikel 539u van het Wetboek van
Strafvordering, niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften
houdt of niet vertoont wanneer de wet dit vordert;

3°. [vervallen;]

4°. de eigenaar, de rompbevrachter, de boekhouder of schipper van
een Nederlands vaartuig die weigert aan belanghebbenden op hun
aanvraag inzage of, tegen betaling van de kosten, afschrift te
verstrekken van de aan boord van het vaartuig gehouden dagboeken.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren
zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens
een van deze overtredingen onherroepelijk is geworden, kan hechtenis
van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie
worden opgelegd.

Artikel 471a

Hij die het bepaalde bij artikel 539u van het Wetboek van Strafvordering
overtreedt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.

Artikel 472

De schipper van een Nederlands vaartuig die niet voldoet aan zijn
wettelijke verplichting betreffende de inschrijving en kennisgeving van
geboorten of sterfgevallen die gedurende een zeereis plaats hebben, wordt
gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Artikel 473 [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 473a [Vervallen per 03-02-1955]

Artikel 474

De schipper die niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in het tweede
lid van artikel 358a of van artikel 785 van het Wetboek van Koophandel,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van
de tweede categorie.

Artikel 475

Degene die in strijd handelt met de hem in artikel 38a Wet zeevarenden
opgelegde verplichtingen, wordt gestraft met een geldboete van de tweede
categorie.

Artikel 476 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 477 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 478 [Vervallen per 01-04-1991]

Algemene slotbepaling

Artikel 479

Het in werking treden van dit wetboek wordt nader bij de wet geregeld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Collegiën en Ambtenaren,
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Maart 1881

WILLEM.

De Minister van Justitie,

A. E. J. MODDERMAN.

Uitgegeven den vijfden Maart 1881.

De Minister van Justitie,

A. E. J. MODDERMAN.

3.32.19 STRAFVORDERING

(Tekst geldend op: 01-10-2015)

--------------------------------------------------------------------------

Wet van 15 januari 1921

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje Nassau, enz., enz., enz..

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw
Wetboek van Strafvordering vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Artikel I
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Worden vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen uitmaken het
Wetboek van Strafvordering

Eerste Boek. Algemeene bepalingen

Titel I. Strafvordering in het algemeen

Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Artikel 1

Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.

Tweede afdeeling. Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming
van strafbare feiten

Artikel 2

1. Van de rechtbanken zijn gelijkelijk bevoegd:

die binnen welker rechtsgebied het feit is begaan;

die binnen welker rechtsgebied de verdachte woon- of verblijfplaats
heeft;

die binnen welker rechtsgebied de verdachte zich bevindt;

die binnen welker rechtsgebied de verdachte zijne laatst bekende woon-
of verblijfplaats heeft gehad;

die bij welke tegen de verdachte een vervolging ter zake van een ander
feit is aangevangen;

die welker rechtsgebied grenst aan de territoriale zee alsmede de
rechtbank Amsterdam, indien het feit is begaan ter zee buiten het
rechtsgebied van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat
buitengaats wordt gebracht;

de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank
Overijssel en de rechtbank Rotterdam, indien de officier van justitie
bij het landelijk parket met de vervolging van het strafbare feit is
belast;

de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank
Overijssel en de rechtbank Rotterdam ten aanzien van bij algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen strafbare feiten met de vervolging
waarvan de officier van justitie bij het functioneel parket is belast.

2. In geval van gelijktijdige vervolging bij meer dan ééne rechtbank
blijft uitsluitend bevoegd de rechtbank die in deze rangschikking
eerder is geplaatst, of, indien het rechtbanken betreft, welke in deze
rangschikking dezelfde plaats innemen, de rechtbank waarbij de
vervolging het eerst is ingesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 4
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Strafbare feiten buiten het rechtsgebied van een rechtbank aan boord van
een Nederlandsch vaartuig of luchtvaartuig begaan, worden, ter bepaling
van de bevoegdheid des rechters, geacht te zijn begaan binnen het rijk ter
plaatse waar de eigenaar van het vaartuig of luchtvaartuig woont of de
zetel van het bedrijf is gevestigd dan wel het vaartuig teboekstaat.

Artikel 5

Indien de voorgaande artikelen niet een bevoegde rechter aanwijzen, is de
rechtbank Amsterdam bevoegd.

Artikel 6

1. Bij deelneming van meer dan één persoon aan hetzelfde strafbare
feit brengt de bevoegdheid ten aanzien van één der als daders of
medeplichtigen aansprakelijke personen de bevoegdheid mede ten aanzien
van de andere.

2. In geval van gelijktijdige vervolging bij onderscheidene bevoegde
rechtbanken blijft uitsluitend bevoegd de rechter voor wien de als
daders aansprakelijke personen worden vervolgd. Worden zoodanige
personen niet voor hetzelfde gerecht vervolgd, dan blijft uitsluitend
bevoegd de rechter bij wien de vervolging tegen één hunner het eerst
is aangevangen.

3. Indien door meer dan één persoon, al dan niet tezamen,
verschillende strafbare feiten zijn begaan, die in zodanig verband tot
elkaar staan, dat de behandeling voor één rechtbank gewenst moet
worden geacht, worden deze feiten voor de toepassing van het eerste
lid van dit artikel geacht in deelneming te zijn begaan.

Derde afdeeling. Vervolging van strafbare feiten

Artikel 7

De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met de vervolging van
die strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt.

Artikel 8

Het College van procureurs-generaal waakt voor de richtige vervolging van
de strafbare feiten waarvan, de rechtbanken en de gerechtshoven
kennisnemen. Het geeft daartoe de nodige bevelen aan de hoofden van de
parketten.

Artikel 9

1. De officier van justitie bij het arrondissementsparket is belast
met de vervolging van strafbare feiten waarvan de rechtbank in het
arrondissement kennisneemt.

2. De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de
vervolging van de strafbare feiten ten aanzien waarvan dat bij
algemene maatregel van bestuur is bepaald.

3. De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met
de vervolging van strafbare feiten waarvan de opsporing ingevolge
artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken
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van een bijzondere opsporingsdienst behoort.

4. De advocaat-generaal bij het ressortsparket is belast met de
vervolging van de strafbare feiten waarvan het gerechtshof kennis
neemt.

Artikel 10

1. De officier van justitie, bevoegd tot het doen van enig onderzoek,
kan een bepaalde onderzoekshandeling ook binnen het rechtsgebied van
een andere rechtbank dan die waarbij hij is geplaatst verrichten of
doen verrichten. Hij brengt in dat geval zijn ambtgenoot hiervan
tijdig op de hoogte.

2. Bij dringende noodzakelijkheid kan de officier van justitie een
bepaalde onderzoekshandeling overdragen aan de officier van justitie
die is geplaatst bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de
onderzoekshandeling moet plaatshebben.

3. De officier van justitie, bevoegd tot het bijwonen van enig
onderzoek door een rechterlijke instantie, kan als zodanig ook binnen
het rechtsgebied van een andere rechtbank dan die waarbij hij is
geplaatst optreden, indien dit onderzoek aldaar plaatsvindt.

Artikel 11

[Vervallen.]

Vierde afdeeling. Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten

Artikel 12

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet
voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van
een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover
schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied
waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging
is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de
beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk
parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof Den Haag
bevoegd. Indien de beslissing is genomen door een officier van
justitie bij het parket centrale verwerking openbaar ministerie, is
bevoegd het gerechtshof in het ressort waar de klager woon- of
verblijfplaats heeft. Bij gebreke daaraan is het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden bevoegd.

2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een
rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn
feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing
tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt
getroffen.

3. Geen beklag is mogelijk indien er sprake is van een onherroepelijke
einduitspraak als bedoeld in artikel 482a.

Artikel 12a

1. De griffier van het gerechtshof, dat het klaagschrift heeft
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ontvangen, geeft de klager schriftelijk bericht van de ontvangst.

2. Na ontvangst van het klaagschrift draagt het gerechtshof de
advocaat-generaal op te dien aanzien schriftelijk verslag te doen.

Artikel 12b

Indien het beklag niet tot de kennisneming van het gerechtshof behoort,
verklaart het gerechtshof zich onbevoegd. Is het gerechtshof van oordeel
dat een ander gerechtshof dan wel, in geval van artikel 13a, de Hoge Raad
bevoegd is, dan verwijst het gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte
college onder gelijktijdige toezending van het klaagschrift en een
afschrift van de beschikking.

Artikel 12c

Is de klager kennelijk niet ontvankelijk of het beklag kennelijk
ongegrond, dan kan het gerechtshof zonder nader onderzoek de klager niet
ontvankelijk of het beklag ongegrond verklaren.

Artikel 12d

1. Het gerechtshof beslist niet alvorens de klager te hebben gehoord,
althans behoorlijk daartoe te hebben opgeroepen, behoudens in de
gevallen bedoeld in de artikelen 12b en 12c.

2. Het oproepen van de klager kan ook achterwege blijven wanneer door
hem terzake van hetzelfde feit reeds eerder beklag is gedaan, tenzij
door de klager nieuwe omstandigheden zijn aangevoerd die, waren zij
het gerechtshof bekend geweest, tot een andere beslissing op dat
eerdere beklag hadden kunnen leiden.

3. Indien beklag is gedaan door meer dan twee personen, kan het
gerechtshof volstaan met het oproepen van de twee personen, wier namen
en adressen als eerste in het klaagschrift zijn vermeld.

Artikel 12e

1. Het gerechtshof kan de persoon wiens vervolging wordt verlangd
oproepen ten einde hem in de gelegenheid te stellen opmerkingen te
maken over het in het beklag gedane verzoek en de gronden waarop dat
berust. De oproeping gaat vergezeld van een afschrift van het
klaagschrift of bevat een aanduiding van het feit waarop het beklag
betrekking heeft.

2. Een bevel als bedoeld in artikel 12i, eerste lid, wordt niet
gegeven dan nadat de persoon wiens vervolging wordt verlangd door het
gerechtshof is gehoord, althans behoorlijk daartoe is opgeroepen.
Artikel 273, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12f

1. De klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kunnen zich
in raadkamer doen bijstaan. Zij kunnen zich doen vertegenwoordigen
door een advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk
gevolmachtigd te zijn, of door een daartoe bij bijzondere volmacht
schriftelijk gemachtigde. Van deze bevoegdheid, alsmede van de
mogelijkheid om toevoeging van een advocaat te verzoeken, wordt hun in
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de oproeping mededeling gedaan.

2. De voorzitter van het gerechtshof staat, behoudens in de gevallen
bedoeld in de artikelen 12b en 12c, de klager en de persoon wiens
vervolging wordt verlangd, alsmede hun advocaten of gemachtigden toe
van de op de zaak betrekking hebbende stukken kennis te nemen indien
daarom wordt verzocht. Kennisneming geschiedt op de wijze door de
voorzitter te bepalen. De voorzitter kan, ambtshalve of op vordering
van de advocaat-generaal, bepaalde stukken van kennisneming
uitzonderen in het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de opsporing of vervolging van strafbare feiten of op
zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend.

3. De voorzitter kan, ambtshalve of op vordering van de
advocaat-generaal, bepalen dat in het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, de opsporing en vervolging van strafbare
feiten of op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend,
van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift wordt
verstrekt.

4. De klager of de persoon wiens vervolging wordt verlangd wordt in
het geval, bedoeld in het derde lid, schriftelijk medegedeeld dat hem
van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift wordt
verstrekt.

Artikel 12g

De persoon wiens vervolging wordt verlangd is niet verplicht op de vragen,
hem in raadkamer gesteld, te antwoorden. Hiervan wordt hem, voordat hij
wordt gehoord, mededeling gedaan. De mededeling wordt in het
proces-verbaal opgenomen.

Artikel 12h

Het horen van de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kan
ook aan één der leden van het gerechtshof worden opgedragen.

Artikel 12i

1. Indien het beklag tot de kennisneming van het gerechtshof behoort,
de klager ontvankelijk is en het gerechtshof van oordeel is dat
vervolging of verdere vervolging had moeten plaats hebben, beveelt het
gerechtshof dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet ter
zake van het feit waarop het beklag betrekking heeft. Tenzij het
gerechtshof anders bepaalt, kan de vervolging niet worden ingesteld of
voortgezet door het uitvaardigen van een strafbeschikking.

2. Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op
gronden aan het algemeen belang ontleend.

3. Het bevel kan tevens de last bevatten, dat door de officier van
justitie de vordering zal worden gedaan bedoeld in artikel 181
teneinde de rechter-commissaris bepaalde onderzoekshandelingen te
laten verrichten, of dat de persoon wiens vervolging wordt verlangd
ter terechtzitting wordt gedagvaard.

4. In alle andere gevallen wijst het gerechtshof, behoudens het
bepaalde in artikel 12b, het beklag af.
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Artikel 12j

De leden van het gerechtshof die over het beklag hebben geoordeeld, nemen
bij voorkeur geen deel aan de berechting.

Artikel 12k

1. Indien een strafbeschikking is uitgevaardigd moet het beklag worden
gedaan binnen drie maanden na de datum waarop de rechtstreeks
belanghebbende daarmee bekend is geworden.

2. Het beklag kan ook na deze termijn worden gedaan, indien de
strafbeschikking niet volledig ten uitvoer wordt gelegd.

Artikel 12l

1. Beklag is niet toegelaten terzake van strafbare feiten waarvoor de
verdachte buiten vervolging is gesteld of een beschikking waarin
verklaard wordt dat de zaak is geëindigd aan hem is betekend.

2. Betreft het beklag een strafbaar feit waarvoor aan de verdachte een
kennisgeving van niet verdere vervolging is betekend, dan moet het
beklag worden gedaan binnen drie maanden nadat zich een omstandigheid
heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de rechtstreeks
belanghebbende met de kennisgeving bekend is geworden.

Artikel 12m [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 12n [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 12o [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 12p [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 13

1. Wordt een verzoekschrift als bedoeld in artikel 510 niet ingediend,
dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover beklag doen bij het
gerechtshof binnen het rechtsgebied waarvan de indiening zou behoren
te geschieden. Het gerechtshof kan de advocaat-generaal opdragen te
dien aanzien verslag te doen en kan voorts de indiening van het
verzoekschrift bevelen.

2. Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op
gronden aan het algemeen belang ontleend.

3. De behandeling van het beklag vindt plaats overeenkomstig de
artikelen 12a tot en met 12l.

Artikel 13a

Betreft het beklag een strafbaar feit waarvan de Hooge Raad in eersten
aanleg kennis neemt, dan geldt hetgeen in de artikel 12-12j ten aanzien
van het gerechtshof, de leden en de advocaat-generaal voorkomt, ten
aanzien van den Hoogen Raad, de leden en den procureur-generaal bij dien
Raad.

Vijfde afdeeling. Schorsing der vervolging
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Artikel 14

1. Indien de waardeering van het te laste gelegde feit afhangt van de
beoordeeling van een geschilpunt van burgerlijk recht, kan de rechter,
in welken stand der vervolging ook, de vervolging voor een bepaalden
tijd schorsen, ten einde de uitspraak van den burgerlijken rechter
over het geschilpunt af te wachten.

2. De schorsing kan telkens voor een bepaalden tijd worden verlengd en
te allen tijde worden opgeheven.

Artikel 14a

In zaken betreffende minderjarige verdachten kan de vervolging worden
geschorst, indien, gelijktijdig met de vervolging, ten aanzien van beide
of een der ouders, onderscheidenlijk de voogd, een verzoek tot beëindiging
van het gezag, onderscheidenlijk beëindiging van de voogdij, over de
verdachte dan wel een verzoek of een vordering tot ondertoezichtstelling
aanhangig is, en wel totdat de beslissing daarop onherroepelijk zal zijn
geworden.

Artikel 15

Na de kennisgeving van verdere vervolging of, indien deze niet heeft
plaats gehad, na het uitbrengen van de dagvaarding ter terechtzitting kan
de verdachte de schorsing wegens het bestaan van een geschilpunt van
burgerlijk recht enkel verzoeken, hetzij bij het bezwaarschrift hetwelk
tegen die kennisgeving of dagvaarding kan worden ingediend, hetzij op de
terechtzitting.

Artikel 16

1. Indien de verdachte aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt, dat hij niet in
staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te
begrijpen, schorst de rechter de vervolging, in welke stand zij zich
ook bevindt.

2. Zoodra van het herstel van den verdachte is gebleken, wordt de
schorsing opgeheven.

Artikel 17

1. In geval van schorsing der vervolging kan de rechter niettemin
spoedeischende maatregelen bevelen.

2. Hij kan gelasten dat de schorsing zich niet zal uitstrekken tot
hetgeen de voorloopige hechtenis betreft.

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 19

1. De beslissingen omtrent de schorsing worden genomen hetzij
ambtshalve, hetzij op de vordering van het openbaar ministerie, hetzij
op het verzoek van den verdachte of zijn raadsman. Zij worden gegeven
door het gerecht in feitelijken aanleg, waarvoor de zaak wordt
vervolgd of anders het laatst werd vervolgd.
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2. Alle beschikkingen worden onverwijld aan den verdachte beteekend.

Artikel 20

1. Tegen beschikkingen omtrent de schorsing staat het openbaar
ministerie binnen veertien dagen daarna en den verdachte binnen
veertien dagen na de beteekening hooger beroep open. Is echter de
hoofdzaak niet voor hooger beroep vatbaar, dan is binnen gelijken
termijn alleen beroep in cassatie toegelaten. Tegen beschikkingen in
hooger beroep gegeven, staat binnen gelijken termijn beroep in
cassatie open.

2. De Hooge Raad, het gerechtshof of de rechtbank beslist zoo spoedig
mogelijk. Artikel 19, laatste lid, is van toepassing.

Zesde afdeeling. Behandeling door de raadkamer

Artikel 21

1. In alle gevallen waarin niet de beslissing door het rechterlijk
college op de terechtzitting is voorgeschreven of aldaar ambtshalve
wordt genomen, geschiedt de behandeling door de raadkamer. Echter
geschieden op de terechtzitting onderzoek en beslissing omtrent alle
vorderingen, verzoeken of voordrachten, aldaar gedaan.

2. De raadkamer is als volgt samengesteld:

a. bij de rechtbanken uit drie leden of, indien het vijfde lid,
eerste volzin van toepassing is, uit één lid;

b. bij de gerechtshoven uit drie leden of, indien het zesde lid
van toepassing is, uit één lid;

c. bij de Hoge Raad uit vijf leden of, overeenkomstig artikel 75,
derde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, uit drie
leden.

3. Indien door de raadkamer eene beslissing moet worden gegeven na den
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, is zij zooveel
mogelijk samengesteld uit de leden die op de terechtzitting over de
zaak hebben gezeten.

4. Het lid of plaatsvervangend lid dat als rechter- of
raadsheer-commissaris eenig onderzoek in de zaak heeft verricht,
neemt, op straffe van nietigheid, aan de behandeling door de raadkamer
geen deel, tenzij het onderzoek uitsluitend heeft plaatsgevonden op
grond van artikel 316, tweede lid, en de rechter- of
raadsheer-commissaris ook aan het verdere onderzoek ter terechtzitting
kan deelnemen.

5. Behandeling door een enkelvoudige kamer van de rechtbank kan
geschieden indien de zaak van eenvoudige aard is. Behandeling door een
enkelvoudige kamer vindt in elk geval plaats, indien de kantonrechter
de zaak behandelt en beslist. Behandeling door een meervoudige kamer
vindt in elk geval plaats, indien het betreft de behandeling van
beroep tegen een beschikking van de rechter-commissaris, alsmede van
de vordering van het openbaar ministerie tot gevangenhouding of
gevangenneming als bedoeld in artikel 65, 66, derde lid, laatste
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volzin, of 66a.

6. Behandeling door een enkelvoudige kamer van het gerechtshof kan
geschieden indien de behandeling verband houdt met een zaak als
bedoeld in artikel 411, tweede lid, alsmede indien het betreft de
behandeling van een vordering tot verlenging van de gevangenhouding
als bedoeld in artikel 75, eerste lid.

7. Indien het lid van de rechtbank als bedoeld in het vijfde lid of
het lid van het gerechtshof als bedoeld in het zesde lid, oordeelt dat
de zaak door een meervoudige kamer moet worden behandeld verwijst hij
de zaak daarheen. De verwijzing kan geschieden in elke stand van de
behandeling. De verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij
zich bevond. Bij de beoordeling van de zaak kan hetgeen voor de
verwijzing bij de behandeling in raadkamer heeft plaatsgevonden worden
betrokken.

Artikel 22

1. De behandeling door de raadkamer vindt, tenzij anders is
voorgeschreven, niet in het openbaar plaats.

2. Indien behandeling in het openbaar is voorgeschreven, kan de
raadkamer gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren
bevelen. Dit bevel kan worden gegeven in het belang van de goede
zeden, de openbare orde, de veiligheid van de staat, alsmede indien de
belangen van minderjarigen, of de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de verdachte, andere procesdeelnemers of anderszins
bij de zaak betrokkenen dit eisen. Een dergelijk bevel kan ook worden
gegeven indien openbaarheid naar het oordeel van de rechtbank het
belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid wordt door de raadkamer
ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie, dan wel op het
verzoek van de verdachte of andere procesdeelnemers gegeven. De
raadkamer geeft het bevel niet dan na het openbaar ministerie, de
verdachte alsmede andere procesdeelnemers, zonodig met gesloten
deuren, hieromtrent te hebben gehoord.

4. De raadkamer is bevoegd de identiteit van de verdachte vast te
stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste
volzin, en tweede lid, en van de getuige op de wijze, bedoeld in
artikel 27a, eerste lid, eerste en tweede volzin, indien over de
identiteit van de verdachte of getuige twijfel bestaat. Artikel 29a,
tweede lid, is ten aanzien van de getuige van overeenkomstige
toepassing.

5. Tot bijwoning van de niet openbare behandeling kan de voorzitter
bijzondere toegang verlenen.

Artikel 23

1. De raadkamer is bevoegd de noodige bevelen te geven, opdat het
onderzoek hetwelk aan hare beslissing moet voorafgaan, overeenkomstig
de bepalingen van dit wetboek zal plaats vinden.

2. Door de raadkamer worden het openbaar ministerie, de verdachte en
andere procesdeelnemers gehoord, althans hiertoe opgeroepen, tenzij
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anders is voorgeschreven. Artikel 22, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De verdachte en andere procesdeelnemers kunnen zich bij de
behandeling door de raadkamer door een raadsman of advocaat doen
bijstaan.

4. Indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt de bijstand van een tolk ingeroepen. Het openbaar
ministerie roept de tolk op. Artikel 276, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

5. Het openbaar ministerie legt aan de raadkamer de op de zaak
betrekking hebbende stukken over. De verdachte en andere
procesdeelnemers zijn, evenals hun raadsman of advocaat, bevoegd van
de inhoud van deze stukken kennis te nemen.

6. Het tweede tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing, voor
zover het belang van het onderzoek hierdoor ernstig wordt geschaad.

Artikel 24

1. De beschikking van de raadkamer is met redenen omkleed.

Indien openbare behandeling door de raadkamer is voorgeschreven, wordt
zij in het openbaar uitgesproken.

2. De beschikking vermeldt de namen van de leden van het college, door
wie en de dag waarop zij is gewezen. Zij wordt ondertekend door de
voorzitter en de griffier die bij de behandeling tegenwoordig is
geweest.

3. Bij ontstentenis van de voorzitter tekent een lid van de raadkamer.
Indien de griffier niet tot ondertekening in staat is wordt daarvan in
de beschikking melding gemaakt.

4. De beschikking wordt, tenzij anders is voorgeschreven, onverwijld
toegezonden aan de verdachte en andere procesdeelnemers.

5. Het vereiste van de onverwijlde toezending, bedoeld in het vierde
lid geldt niet, indien op grond van artikel 23, zesde lid, van het
oproepen van de verdachte of andere procesdeelnemers is afgezien.
Toezending vindt plaats, zodra het belang van het onderzoek dat
toelaat.

Artikel 25

1. Van het onderzoek der raadkamer wordt door den griffier een
proces-verbaal opgemaakt, behelzende den zakelijken inhoud van de
afgelegde verklaringen en van hetgeen verder bij dat onderzoek is
voorgevallen.

2. Indien een verdachte, getuige of deskundige of de raadsman of de
advocaat verlangt dat eenige opgave in de eigen woorden zal worden
opgenomen, geschiedt dat, voor zoover de opgave redelijke grenzen niet
overschrijdt, zoveel mogelijk.

3. Het proces-verbaal wordt door den voorzitter of door een der andere
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leden van de raadkamer en den griffier vastgesteld en zoo spoedig
mogelijk na den afloop van het onderzoek onderteekend. Voor zoover de
griffier tot een en ander buiten staat is, geschiedt dit zonder zijne
medewerking en wordt van zijne verhindering aan het slot van het
proces-verbaal melding gemaakt.

4. Het wordt met de beschikking en de verdere tijdens het onderzoek in
de raadkamer in het geding gebrachte stukken bij de processtukken
gevoegd.

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2002]

Titel II. De verdachte

Artikel 27

1. Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen,
aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een
redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit.

2. Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de
vervolging is gericht.

3. De aan de verdachte toekomende rechten komen tevens toe aan de
veroordeelde tegen wie een strafrechtelijk financieel onderzoek is
ingesteld of te wiens aanzien op een vordering van het openbaar
ministerie als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht
niet onherroepelijk is beslist.

4. De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst,
is bevoegd zich te laten bijstaan door een tolk.

Artikel 27a

1. De verdachte wordt ten behoeve van het vaststellen van zijn
identiteit gevraagd naar zijn naam, voornamen, geboorteplaats en
geboortedatum, het adres waarop hij in de basisregistratie personen is
ingeschreven en het adres van zijn feitelijke verblijfplaats. Het
vaststellen van zijn identiteit omvat tevens een onderzoek van een
identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht. In de gevallen, bedoeld in artikel 55c, tweede en
derde lid, omvat het vaststellen van zijn identiteit tevens het nemen
van een of meer foto's en vingerafdrukken.

2. In de gevallen waarin van de verdachte overeenkomstig dit wetboek
vingerafdrukken zijn genomen en verwerkt, omvat het vaststellen van
zijn identiteit ter verificatie het nemen van zijn vingerafdrukken en
het vergelijken van die vingerafdrukken met de van hem verwerkte
vingerafdrukken. In de andere gevallen omvat het vaststellen van zijn
identiteit een onderzoek van een identiteitsbewijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 27b

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kent aan de verdachte na
de vaststelling van zijn identiteit een strafrechtsketennummer toe,
tenzij aan hem reeds een strafrechtsketennummer is toegekend. Het
strafrechtsketennummer bevat geen informatie over de verdachte.
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2. Het strafrechtsketennummer mag slechts worden gebruikt ten behoeve
van het uitwisselen van persoonsgegevens van verdachten en
veroordeelden ten behoeve van de toepassing van het strafrecht en de
uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 in bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen gevallen.

3. De functionarissen en organen die met de toepassing van het
strafrecht zijn belast, gebruiken bij het onderling uitwisselen van
persoonsgegevens over verdachten en veroordeelden het
strafrechtsketennummer, evenals bij het uitwisselen van deze
persoonsgegevens met de functionarissen die met de uitvoering van de
Vreemdelingenwet 2000 zijn belast. Bij het uitwisselen van deze
persoonsgegevens met andere gebruikers als bedoeld in artikel 1, onder
d, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer gebruiken zij
het burgerservicenummer om te waarborgen dat deze persoonsgegevens
betrekking hebben op de juiste verdachte of veroordeelde.

4. Het strafrechtsketennummer en de andere gegevens die noodzakelijk
zijn voor de vaststelling van de identiteit van verdachten en
veroordeelden en die bij algemene maatregel van bestuur zijn
aangewezen, worden in de strafrechtsketendatabank verwerkt. Onze
Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijke voor deze
databank.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld voor het verwerken van de gegevens, bedoeld in het vierde lid.

Artikel 27c

1. Aan de verdachte wordt bij zijn staandehouding of aanhouding
medegedeeld ter zake van welk strafbaar feit hij als verdachte is
aangemerkt. Buiten gevallen van staandehouding of aanhouding wordt de
verdachte deze mededeling uiterlijk voorafgaand aan het eerste verhoor
gedaan.

2. Aan de verdachte die niet is aangehouden, wordt voorafgaand aan
zijn eerste verhoor, onverminderd artikel 29, tweede lid, mededeling
gedaan van het recht op rechtsbijstand, bedoeld in artikel 28, eerste
lid, en, indien van toepassing, het recht op vertolking en vertaling,
bedoeld in artikel 27, vierde lid.

3. Aan de aangehouden verdachte wordt onverwijld na zijn aanhouding en
in ieder geval voorafgaand aan zijn eerste verhoor schriftelijk
mededeling gedaan van:

a. het recht om de in het eerste lid bedoelde informatie te
ontvangen;

b. de in het tweede lid bedoelde rechten;

c. het bepaalde in artikel 29, tweede lid;

d. het recht op kennisneming van de processtukken op de wijze
bepaald in de artikelen 30 tot en met 34;

e. de termijn waarbinnen de verdachte, voor zover hij niet in
vrijheid is gesteld, krachtens dit wetboek voor de
rechter-commissaris wordt geleid;
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f. de mogelijkheden om krachtens dit wetboek om opheffing of
schorsing van de voorlopige hechtenis te verzoeken;

g. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen rechten.

4. Aan een verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt de mededeling van rechten in een voor hem
begrijpelijke taal gedaan.

5. In het proces-verbaal wordt melding gemaakt van de mededeling van
rechten.

Artikel 28

1. De verdachte is bevoegd zich, overeenkomstig de bepalingen van de
Derde Titel van dit Boek, door een of meer gekozen of toegevoegde
raadslieden te doen bijstaan.

2. Hem wordt daartoe, telkens wanneer hij dit verzoekt, zoveel
mogelijk de gelegenheid verschaft om zich met zijn raadsman in
verbinding te stellen.

3. Indien voor het overleg tussen de verdachte en zijn raadman de
bijstand van een tolk nodig is, is de raadsman verantwoordelijk voor
het oproepen van een tolk.

Artikel 29

1. In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord,
onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de
strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan
worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot
antwoorden verplicht.

2. Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet
verplicht is tot antwoorden.

3. De verklaringen van den verdachte, bepaaldelijk die welke eene
bekentenis van schuld inhouden, worden in het proces-verbaal van het
verhoor zooveel mogelijk in zijne eigen woorden opgenomen. De
mededeling bedoeld in het tweede lid wordt in het proces-verbaal
opgenomen.

Artikel 29a

1. In alle gevallen waarin een verdachte die de Nederlandse taal niet
of onvoldoende beheerst wordt gehoord, wordt de bijstand van een tolk
ingeroepen.

2. De tolk wordt opgeroepen door de verhorende ambtenaar, tenzij
anders bij wet bepaald. Tijdens het voorbereidende onderzoek kan de
tolk mondeling worden opgeroepen. In alle andere gevallen geschiedt de
oproeping schriftelijk.

3. Van de bijstand van een tolk wordt mededeling gedaan in het
proces-verbaal.

Artikel 29b
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1. In alle gevallen waarin de verdachte wordt gehoord of een verhoor
bijwoont, stelt de rechterlijk ambtenaar de identiteit van de
verdachte vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste
volzin. De rechterlijk ambtenaar is tevens bevoegd de identiteit van
de verdachte vast te stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a,
tweede lid, indien over zijn identiteit twijfel bestaat.

2. De verdachte is verplicht op bevel van een rechterlijk ambtenaar
een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aan te bieden en zijn medewerking te
verlenen aan het nemen van zijn vingerafdrukken.

Artikel 30

1. De kennisneming van de processtukken wordt de verdachte op diens
verzoek tijdens het voorbereidende onderzoek verleend door de officier
van justitie. De kennisneming wordt de verdachte in elk geval
toegestaan vanaf het eerste verhoor na aanhouding.

2. Indien de officier van justitie in gebreke blijft de kennisneming
te verlenen, kan hem op verzoek van de verdachte door de
rechter-commissaris een termijn worden gesteld binnen welke de
kennisneming van processtukken wordt verleend. Alvorens op het verzoek
te beslissen, hoort de rechter-commissaris de officier van justitie.

3. Niettemin kan de officier van justitie, indien het belang van het
onderzoek dit vordert, de verdachte de kennisneming van bepaalde
processtukken onthouden.

4. De verdachte wordt in het geval, bedoeld in het derde lid,
schriftelijk medegedeeld dat de hem ter inzage gegeven stukken niet
volledig zijn. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening
van de mededeling, bedoeld in de vorige volzin, en daarna telkens na
periodes van dertig dagen, een bezwaarschrift indienen bij de
rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de
rechter-commissaris de officier van justitie en stelt hij de verdachte
in de gelegenheid om opmerkingen te maken.

Artikel 31

Aan de verdachte mag niet worden onthouden de volledige kennisneming van:

a. de processen-verbaal van zijn verhoren;

b. de processen-verbaal betreffende verhoren of handelingen van
onderzoek, waarbij hij of zijn raadsman de bevoegdheid heeft gehad
tegenwoordig te zijn, tenzij en voor zover uit een proces-verbaal
blijkt van een omstandigheid waarvan hij in het belang van het
onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven, en in verband daarmee een
bevel als bedoeld in artikel 50, tweede lid, is gegeven;

c. de processen-verbaal van verhoren, waarvan hem de volledige inhoud
mondeling is medegedeeld.

Artikel 32

1. De verdachte kan van de stukken waarvan hem de kennisneming is
toegestaan, ten parkette of ter griffie afschrift krijgen; doch het
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onderzoek mag daardoor niet worden opgehouden.

2. In het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
de opsporing en vervolging van strafbare feiten of op zwaarwichtige
gronden aan het algemeen belang ontleend, kan de officier van justitie
bepalen dat van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift
wordt verstrekt. Indien tijdens het onderzoek ter terechtzitting nog
stukken bij de processtukken worden gevoegd, kan het gerecht in
feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd ambtshalve, op
vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of
van de benadeelde partij overeenkomstig de voorgaande volzin
beslissen.

3. De verdachte wordt in het geval, bedoeld in het tweede lid, eerste
volzin, schriftelijk medegedeeld dat hem van bepaalde stukken of
gedeelten daarvan geen afschrift wordt verstrekt.

4. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening van de
mededeling, bedoeld in het derde lid, daartegen een bezwaarschrift
indienen bij de rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de
rechter-commissaris de officier van justitie.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over het verstrekken van afschriften en uittreksels en over de wijze
waarop de kennisneming van processtukken plaatsvindt.

Artikel 32a

1. De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst,
kan verzoeken processtukken waarvan hem de kennisneming is toegestaan
en die hij noodzakelijk acht voor zijn verdediging geheel of
gedeeltelijk schriftelijk te laten vertalen in een voor hem
begrijpelijke taal. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, omschrijft
zo duidelijk mogelijk de processtukken of gedeelten daarvan waarop het
verzoek betrekking heeft en is met redenen omkleed.

2. Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het verzoek, bedoeld in
het eerste lid, gericht aan de officier van justitie; tijdens het
onderzoek ter terechtzitting wordt het verzoek gericht aan het gerecht
in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd.

3. Indien de officier van justitie het verzoek, bedoeld in het eerste
lid, afwijst, wordt de verdachte daarvan schriftelijk mededeling
gedaan. De verdachte kan binnen veertien dagen na dagtekening van de
mededeling daartegen een bezwaarschrift indienen bij de
rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de
rechter-commissaris de verdachte en de officier van justitie.

Artikel 33

De kennisneming van alle processtukken in het oorspronkelijk of in
afschrift mag, behoudens het bepaalde in artikel 149b, de verdachte niet
worden onthouden zodra de dagvaarding ter terechtzitting in eerste aanleg
aan hem is betekend dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd.

Artikel 34

1. De verdachte kan de officier van justitie verzoeken specifiek
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omschreven stukken die hij van belang acht voor de beoordeling van de
zaak bij de processtukken te voegen. Het verzoek wordt schriftelijk
gedaan en is met redenen omkleed.

2. Met het oog op de onderbouwing van zijn verzoek kan de verdachte de
officier van justitie toestemming verzoeken om kennis te nemen van de
stukken, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de officier van justitie in gebreke blijft te beslissen over
het voegen van de stukken onderscheidenlijk de kennisneming daarvan,
kan hem op verzoek van de verdachte door de rechter-commissaris een
termijn worden gesteld binnen welke een beslissing wordt genomen.
Alvorens op het verzoek te beslissen, hoort de rechter-commissaris de
officier van justitie en de verdachte.

4. De officier van justitie kan het voegen van de stukken
onderscheidenlijk de kennisneming daarvan weigeren indien hij van
oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden
aangemerkt dan wel indien hij dit onverenigbaar acht met een van de in
artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen. Hij behoeft daartoe een
schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen door de
rechter-commissaris.

Artikel 35

1. Het gerecht dat tot eenige beslissing in de zaak is geroepen, is
bevoegd den verdachte in de gelegenheid te stellen om te worden
gehoord.

2. Aan een daartoe strekkend verzoek van den verdachte wordt gevolg
gegeven, tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt.

3. Artikel 23, vijfde lid, is van toepassing.

Artikel 36

1. Wordt eene vervolging niet voortgezet, dan kan het gerecht in
feitelijken aanleg, voor hetwelk de zaak het laatst werd vervolgd, op
het verzoek van den verdachte of op voordracht van de
rechter-commissaris op de voet van artikel 180, verklaren dat de zaak
geëindigd is.

2. Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het verzoek telkens
gedurende een bepaalden tijd aan te houden, indien het openbaar
ministerie aannemelijk maakt dat alsnog verdere vervolging zal plaats
vinden.

3. Alvorens het gerecht zijn beslissing neemt, roept het de
rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is op om te worden gehoord
over het verzoek van de verdachte.

4. De beschikking wordt onverwijld aan den verdachte beteekend.

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36c [Vervallen per 01-01-2013]
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Artikel 36d [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36e [Vervallen per 01-01-2013]

Titel III. De raadsman

Algemeene bepaling

Artikel 37

Als raadslieden worden slechts toegelaten in Nederland ingeschreven
advocaten. Eveneens worden toegelaten de personen bedoeld in artikel 16b
dan wel 16h van de Advocatenwet, indien zij samenwerken met een in
Nederland ingeschreven advocaat, overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 16e respectievelijk 16j van de Advocatenwet.

Eerste afdeeling. Keuze van een raadsman

Artikel 38

1. De verdachte is te allen tijde bevoegd een of meer raadslieden te
kiezen.

2. Tot de keuze van een of meer raadslieden is ook de wettige
vertegenwoordiger van den verdachte bevoegd.

3. Is de verdachte verhinderd van zijn wil te dien aanzien te doen
blijken en heeft hij geen wettigen vertegenwoordiger, dan is zijn
echtgenoot of geregistreerde partner of de meest gereede der bloed- of
aanverwanten, tot den vierden graad ingesloten, tot die keuze bevoegd.

4. De ingevolge het tweede of het derde lid gekozen raadsman treedt
af, zoodra de verdachte zelf een raadsman heeft gekozen.

Artikel 39

1. De gekozen raadsman geeft van zijn optreden als zoodanig, wanneer
de officier van justitie reeds in de zaak betrokken is, schriftelijk
kennis aan den griffier. Is dat nog niet het geval, dan geeft hij van
zijn optreden schriftelijk kennis aan den in de zaak betrokken
hulpofficier.

2. Indien hij een gekozen of toegevoegden raadsman vervangt, geeft hij
ook daarvan overeenkomstig de bepaling van het voorgaande lid kennis.

3. Van den inhoud eener overeenkomstig dit artikel tot den griffier
gerichte kennisgeving verwittigt deze onverwijld schriftelijk het
openbaar ministerie, bovendien, indien deze uit hoofde van de
artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, de
rechter-commissaris, en, in geval van het voorgaande lid, den
vervangen raadsman.

4. Door deze mededeeling neemt de werkzaamheid van den vervangen
toegevoegden of vroeger gekozen raadsman een einde.

Tweede afdeeling. Toevoeging van een raadsman

Artikel 40
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1. Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand kan ingeschreven
advocaten die zich daartoe bereid hebben verklaard, aanwijzen voor het
beurtelings verlenen van rechtsbijstand aan in verzekering gestelde
verdachten.

2. Is een krachtens het voorgaande lid aangewezen advocaat beschikbaar
voor het verlenen van rechtsbijstand aan een in verzekering gestelde
verdachte, dan treedt hij, voor de duur van de inverzekeringstelling,
als diens raadsman op. De officier van justitie of een hulpofficier
licht de advocaat onverwijld omtrent de inverzekeringstelling in.

3. In gevallen waarin geen advocaat beschikbaar is voor het verlenen
van rechtsbijstand op de voet van het bepaalde in de voorgaande leden,
brengt de officier van justitie of de hulpofficier dit onverwijld ter
kennis van de voorzitter van de rechtbank. Deze geeft een last aan het
bestuur van de raad voor rechtsbijstand dat voor de duur van de
inverzekeringstelling een raadsman aan de verdachte toevoegt.

4. De in dit artikel bedoelde aanwijzingen en kennisgevingen
geschieden overeenkomstig door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie vast te stellen bepalingen.

5. Het tweede en het derde lid blijven buiten toepassing indien de
verdachte een gekozen raadsman heeft.

6. De krachtens het tweede of het derde lid toegevoegde raadsman
treedt ook als raadsman voor de verdachte op tijdens de behandeling
door de rechtbank van het hoger beroep van de officier van justitie
als bedoeld in artikel 59c.

Artikel 41

1. Aan de verdachte die geen raadsman heeft, wordt door het bestuur
van de raad voor rechtsbijstand een raadsman toegevoegd;

a. wanneer zijn bewaring of gevangenneming is bevolen, dan wel,
indien de verdachte niet in verzekering was gesteld, wanneer zijn
bewaring of gevangenneming is gevorderd, op ambtshalve last van
de voorzitter van de rechtbank;

b. wanneer hoger beroep is ingesteld tegen het eindvonnis in
eerste aanleg en het een zaak betreft waarin zijn voorlopige
hechtenis is bevolen, op ambtshalve last van de voorzitter van
het gerechtshof.

2. Het openbaar ministerie geeft aan de voorzitter van de rechtbank,
dan wel van het gerechtshof, onverwijld schriftelijk kennis dat een
last op grond van het eerste lid noodzakelijk is.

Artikel 42

1. Op verzoek van de verdachte wordt hem door het bestuur van de raad
voor rechtsbijstand een raadsman toegevoegd, wanneer hij - anders dan
krachtens een bevel tot inverzekeringstelling - rechtens van zijn
vrijheid is beroofd en een vervolging tegen hem is aangevangen, tenzij
hij door de duur van zijn vrijheidsberoving niet in zijn verdediging
kan zijn of worden geschaad.
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2. Bevoegd tot het geven van een last tot toevoeging overeenkomstig
het voorgaande lid is de voorzitter van de rechtbank, dan wel van het
gerechtshof, waarvoor de zaak moet dienen.

3. Voor zover de wet niet op andere wijze in de toevoeging voorziet,
kan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 44 van de Wet op de rechtsbijstand, aan de
verdachte op diens verzoek een raadsman toevoegen.

Artikel 43

1. De toevoeging van een raadsman, anders dan krachtens artikel 40,
geschiedt voor de gehele aanleg waarin zij heeft plaats gehad.

2. De toevoeging van een raadsman aan degene die krachtens een bevel
tot voorlopige hechtenis is gedetineerd, is in iedere aanleg
kosteloos.

Artikel 44

1. Omtrent zijn bevoegdheid om toevoeging van een raadsman te
verzoeken wordt de verdachte ingelicht:

a. in geval van enig onderzoek door de rechter-commissaris, door
deze of door hem die in opdracht van de rechter-commissaris met
het verhoor is belast, bij het eerste verhoor;

b. in geval van aantekening van hoger beroep of beroep in
cassatie, door de griffier.

2. De bevoegdheid van de verdachte om toevoeging van een raadsman te
verzoeken, wordt bovendien bij de betekening van de dagvaarding tot
het eerste verhoor door de rechter-commissaris die uit hoofde van de
artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, van de
dagvaarding ter terechtzitting, de oproeping, bedoeld in artikel 257f,
eerste lid, van een kennisgeving van verdere vervolging, van een door
het openbaar ministerie ingesteld hoger beroep of beroep in cassatie,
en van de kennisgeving van de dag der behandeling in cassatie, vermeld
in het gerechtelijk schrijven door uitreiking waarvan de betekening
geschiedt.

Artikel 45

1. Bij verhindering of ontstentenis van de toegevoegde raadsman wordt
zo nodig aan de verdachte onverwijld een andere raadsman toegevoegd.

2. Op verzoek van de toegevoegde raadsman of van de verdachte kan een
andere raadsman worden toegevoegd.

3. Toevoeging van een andere raadsman geschiedt door het bestuur van
de raad voor rechtsbijstand dat de te vervangen raadsman heeft
toegevoegd. In geval de raadsman is toegevoegd op last van een
rechterlijke autoriteit, geschiedt de vervanging na een daartoe
strekkende last van die autoriteit.

4. Blijkt van de verhindering of ontstentenis van de raadsman pas op
de terechtzitting, dan geeft de voorzitter last tot toevoeging van een
andere raadsman.
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Artikel 46

1. De toegevoegde raadsman kan de waarneming van bepaalde
verrichtingen namens hem door een andere advocaat doen geschieden.

2. Verstrekt de toegevoegde raadsman een opdracht overeenkomstig het
voorgaande lid, omdat hij zich anders ter verlening van bijstand zou
moeten begeven naar een ander arrondissement dan dat der rechtbank
waarbij hij is ingeschreven, en is de in zijn plaats optredende
advocaat wel daarin gevestigd, dan wordt deze laatste, met betrekking
tot de vervanging, als toegevoegde raadsman aangemerkt.

Artikel 47

Van elke door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand gedane
toevoeging wordt onverwijld, op de wijze door Onze Minister van Veiligheid
en Justitie te bepalen, kennis gegeven aan het openbaar ministerie, de
raadsman, de verdachte en, in geval deze uit hoofde van de artikelen 181
tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, tevens aan de
rechter-commissaris.

Artikel 48

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gegeven omtrent
de beloning van toegevoegde raadslieden - met inbegrip van advocaten die
overeenkomstig artikel 40, eerste en tweede lid, als raadsman optreden -
en de vergoeding van door hen gemaakte onkosten, alsmede, zonodig, omtrent
de wijze van vaststelling daarvan door de rechter. Daarbij kan worden
bepaald dat rechterlijke beslissingen ter zake niet vatbaar zullen zijn
voor hoger beroep en cassatie.

Artikel 49

1. Indien een raadsman is toegevoegd, kunnen diens belooning en
vergoeding op de goederen van den verdachte worden verhaald, voor
zoover Onze Minister van Veiligheid en Justitie dit wenschelijk
oordeelt. Met betrekking tot de berekening van het bedrag der
belooning of vergoeding kunnen regelen worden gesteld bij algemeenen
maatregel van bestuur.

2. Het verhaal geschiedt slechts na machtiging van dien Minister uit
kracht van een bevelschrift van tenuitvoerlegging, af te geven door
den voorzitter van het college, aan te wijzen bij algemeenen maatregel
van bestuur, op de daarbij te bepalen wijze. Het verhaal kan niet meer
plaats vinden, indien sedert de dagteekening van het bevelschrift drie
maanden zijn verloopen.

Derde afdeeling. Bevoegdheden van den raadsman betreffende het verkeer met den
verdachte en de kennisneming van processtukken

Artikel 50

1. De raadsman heeft vrijen toegang tot den verdachte die rechtens van
zijn vrijheid is beroofd, kan hem alleen spreken en met hem brieven
wisselen zonder dat van den inhoud door anderen wordt kennis genomen,
een en ander onder het vereischte toezicht, met inachtneming van de
huishoudelijke reglementen, en zonder dat het onderzoek daardoor mag
worden opgehouden.
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2. Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden
voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen raadsman en verdachte
hetzij zal strekken om den verdachte bekend te maken met eenige
omstandigheid waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdelijk
onkundig moet blijven, hetzij wordt misbruikt voor pogingen om de
opsporing der waarheid te belemmeren, kan tijdens het voorbereidende
onderzoek de officier van justitie, telkens bevelen dat de raadsman
geen toegang tot den verdachte zal hebben of dezen niet alleen zal
mogen spreken en dat brieven of andere stukken, tusschen raadsman en
verdachte gewisseld, niet zullen worden uitgereikt. Het bevel
omschrijft de bepaalde omstandigheden in den voorgaanden zin bedoeld;
het beperkt de vrijheid van verkeer tusschen raadsman en verdachte
niet meer en wordt voor niet langer gegeven, dan door die
omstandigheden wordt gevorderd, en is in elk geval slechts gedurende
ten hoogste zes dagen van kracht. Van het bevel geschiedt
schriftelijke mededeeling aan den raadsman en aan den verdachte.

3. De officier van justitie onderwerpt het bevel onverwijld aan het
oordeel van de rechtbank, waartoe hij behoort. De rechtbank beslist
zoo spoedig mogelijk na den raadsman te hebben gehoord, althans
schriftelijk opgeroepen. De rechtbank kan bij hare beslissing het
bevel opheffen, wijzigen of aanvullen.

4. Alle belemmeringen van het vrij verkeer tussen raadsman en
verdachte, welke ingevolge een der beide voorgaande leden bevolen
zijn, nemen een einde zodra de dagvaarding ter terechtzitting in
eerste aanleg aan de verdachte is betekend.

Artikel 50a

1. Ingeval een bevel als bedoeld in artikel 50 is gegeven, brengt de
officier van justitie of de rechter-commissaris dit onverwijld ter
kennis van de voorzitter van de rechtbank. Deze voegt onverwijld een
raadsman aan de verdachte toe.

2. De krachtens het eerste lid toegevoegde raadsman treedt, zolang het
bevel van kracht is en voor zover het vrije verkeer tussen raadsman en
verdachte daardoor wordt beperkt, als zodanig op.

Artikel 51

Ten aanzien van de bevoegdheid van den raadsman tot de kennisneming van
processtukken en het bekomen van afschrift daarvan vinden de artikelen 30
tot en met 34 overeenkomstige toepassing. Van alle stukken die ingevolge
dit wetboek ter kennis van de verdachte worden gebracht ontvangt de
raadsman, behoudens het bepaalde in artikel 32, tweede lid, onverwijld
afschrift.

Titel IIIA. Het slachtoffer

Eerste afdeling. Rechten van het slachtoffer

Artikel 51a

1. Als slachtoffer wordt aangemerkt degene die als rechtstreeks gevolg
van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft
ondervonden. Met het slachtoffer wordt gelijkgesteld de rechtspersoon
die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of
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ander nadeel heeft ondervonden.

2. De officier van justitie draagt zorg voor een correcte bejegening
van het slachtoffer.

3. Aan het slachtoffer dat daarom verzoekt, wordt door de politie en
de officier van justitie mededeling gedaan van de aanvang en voortgang
in de zaak tegen de verdachte. In het bijzonder wordt ten minste door
de politie schriftelijk mededeling gedaan van het afzien van opsporing
of het inzenden van een proces-verbaal tegen een verdachte. De
officier van justitie doet schriftelijk mededeling van de aanvang en
de voortzetting van de vervolging, van de datum en het tijdstip van de
terechtzitting en van de einduitspraak in de strafzaak tegen de
verdachte. In daartoe aangewezen gevallen en in ieder geval indien
sprake is van een misdrijf als bedoeld in artikel 51e, eerste lid,
doet hij desgevraagd tevens mededeling van de invrijheidstelling van
de verdachte of veroordeelde.

4. Op verzoek van het slachtoffer wordt tevens mededeling gedaan van
de mogelijkheden volgens welke hij schadevergoeding kan verkrijgen.

Artikel 51b

1. Op verzoek van het slachtoffer wordt door de officier van justitie
toestemming verleend om kennis te nemen van de processtukken die voor
het slachtoffer van belang zijn. Tijdens het onderzoek op de
terechtzitting wordt deze toestemming verleend door het gerecht in
feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd en overigens door
de officier van justitie.

2. Het slachtoffer kan aan de officier van justitie verzoeken stukken
die hij relevant acht voor de beoordeling van de zaak tegen de
verdachte of van zijn vordering op de verdachte aan het dossier toe te
voegen.

3. De officier van justitie kan het voegen van stukken
onderscheidenlijk de kennisneming daarvan weigeren indien hij van
oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden
aangemerkt dan wel indien hij dit onverenigbaar acht met een van de in
artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen.

4. Voor de toepassing van het derde lid behoeft de officier van
justitie een schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen
door de rechter-commissaris. De officier van justitie doet
schriftelijk mededeling van zijn beslissing aan het slachtoffer.

5. De wijze waarop de kennisneming van de processtukken geschiedt, kan
worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur.

6. Het slachtoffer kan van de stukken waarvan hem de kennisneming is
toegestaan, ter griffie afschrift krijgen overeenkomstig het bij of
krachtens artikel 17 van de Wet tarieven in strafzaken bepaalde.
Artikel 32, tweede tot met het vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 51c

1. Het slachtoffer kan zich doen bijstaan.
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2. Het slachtoffer kan zich op de terechtzitting doen
vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze verklaart daartoe
uitdrukkelijk gevolmachtigd te zijn, of door een gemachtigde die
daartoe een bijzondere en schriftelijke volmacht heeft.

3. Indien het slachtoffer de Nederlandse taal niet of niet voldoende
beheerst, kan hij zich laten bijstaan door een tolk.

Artikel 51d

De artikelen 51a tot en met 51c zijn van overeenkomstige toepassing op de
nabestaanden in de zin van artikel 51e, derde en vierde lid, en op de
personen, bedoeld in artikel 51f, tweede lid.

Artikel 51e

1. Het spreekrecht kan worden uitgeoefend indien het tenlastegelegde
feit een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, dan wel een van de
misdrijven genoemd in de artikelen 240b, 247, 248a, 248b, 249, 250,
285, 285b, 300, tweede en derde lid, 301, tweede en derde lid, 306 tot
en met 308 en 318 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994.

2. Het slachtoffer, de vader of de moeder van een minderjarig
slachtoffer die een nauwe persoonlijke betrekking met dat slachtoffer
hebben en personen die dat slachtoffer als behorende tot hun gezin
verzorgen en opvoeden en in een nauwe en persoonlijke betrekking tot
het kind staan kunnen, gezamenlijk of elk afzonderlijk, op de
terechtzitting een verklaring afleggen over de gevolgen die de
strafbare feiten genoemd in het eerste lid, bij hen teweeg hebben
gebracht. Van het voornemen daartoe geeft hij voor de aanvang van de
terechtzitting schriftelijk kennis aan de officier van justitie opdat
deze hem tijdig kan oproepen. De voorzitter kan het spreekrecht van de
vader of moeder of verzorgers als bedoeld in de eerste volzin,
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie beperken of
ontzeggen wegens strijd met het belang van het minderjarige
slachtoffer.

3. Het spreekrecht bedoeld in het eerste lid kan ook worden
uitgeoefend door een nabestaande die te kennen heeft gegeven op de
terechtzitting te willen verklaren over de gevolgen die het overlijden
van het slachtoffer bij hem teweeg hebben gebracht. De nabestaande die
het spreekrecht wenst uit te oefenen geeft voor de aanvang van de
terechtzitting schriftelijk kennis aan de officier van justitie opdat
deze hem tijdig kan oproepen.

4. Tot de nabestaanden die voor oproeping op grond van het derde lid
in aanmerking komen, behoren:

a. de echtgenoot of geregistreerde partner dan wel een andere
levensgezel, en

b. de bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot
de vierde graad ingesloten.

Indien meer dan drie nabestaanden bedoeld onder b hebben meegedeeld
dat zij van hun spreekrecht gebruik willen maken, en zij het onderling
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niet eens kunnen worden over wie van hen het woord zal voeren, beslist
de voorzitter welke drie personen van het spreekrecht gebruik kunnen
maken.

5. Tot de slachtoffers of nabestaanden die van het spreekrecht gebruik
kunnen maken, behoort de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar
heeft bereikt. Dit geldt ook voor de minderjarige die die leeftijd nog
niet heeft bereikt en die in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake.

6. Indien het slachtoffer of een nabestaande de leeftijd van twaalf
jaren nog niet heeft bereikt, kan het spreekrecht worden uitgeoefend
door zijn wettelijke vertegenwoordigers voor zover deze
vertegenwoordiging niet in strijd is met het belang van de
minderjarige. De wettelijke vertegenwoordigers kunnen tevens
gezamenlijk of elk afzonderlijk, op de terechtzitting een verklaring
afleggen over de gevolgen die de strafbare feiten genoemd in het
eerste lid, bij hen teweeg hebben gebracht. De voorzitter kan,
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, beslissen dat
het spreekrecht niet wordt uitgeoefend door de wettelijke
vertegenwoordiger wegens strijd met het belang van de minderjarige.

7. Voor het slachtoffer dat, of de nabestaande die feitelijk niet bij
machte is het spreekrecht uit te oefenen, kan het spreekrecht over de
gevolgen van het strafbaar feit door welke deze is getroffen, worden
uitgeoefend door de persoon genoemd in het vierde lid, onderdeel a, en
één van de personen genoemd in het vierde lid, onderdeel b.

Tweede afdeling. Schadevergoeding

Artikel 51f

1. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar
feit, kan zich terzake van zijn vordering tot schadevergoeding als
benadeelde partij voegen in het strafproces.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon ten gevolge van het
strafbare feit is overleden, kunnen zich voegen diens erfgenamen
terzake van hun onder algemene titel verkregen vordering en de
personen, bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen zich
eveneens voor een deel van hun vordering voegen.

4. Zij die om in een burgerlijk geding in rechte te verschijnen,
bijstand behoeven of vertegenwoordigd moeten worden, hebben om zich
overeenkomstig het eerste lid te voegen, in het strafproces de
bijstand of vertegenwoordiging eveneens nodig. Een machtiging van de
kantonrechter, als bedoeld in artikel 349, lid 1, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek, is voor die vertegenwoordiger niet vereist. Ten
aanzien van de verdachte zijn de bepalingen betreffende bijstand of
vertegenwoordiging, nodig in burgerlijke zaken, niet van toepassing.

5. Indien de officier van justitie een vervolging instelt of voortzet,
doet hij de benadeelde partij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk
mededeling. Indien de zaak ter terechtzitting zal worden behandeld,
deelt de officier van justitie de benadeelde partij zo spoedig
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mogelijk het tijdstip van behandeling mee.

Artikel 51g

1. Bij de mededeling op grond van artikel 51a, derde lid, dat
vervolging tegen een verdachte wordt ingesteld, zendt de officier van
justitie een formulier voor voeging toe. Voor de aanvang van de
terechtzitting geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van
de vordering en van de gronden waarop deze berust, bij de officier van
justitie die met de vervolging van het strafbare feit is belast. Deze
opgave vindt plaats door middel van een door Onze Minister van
Veiligheid en Justitie vastgesteld formulier.

2. De officier van justitie doet van de voeging zo spoedig mogelijk
schriftelijk mededeling aan de verdachte en, in het in het vierde lid
bedoelde geval, aan diens ouders of voogd.

3. Ter terechtzitting geschiedt de voeging door de opgave, bedoeld in
het eerste lid, eerste volzin, bij de rechter uiterlijk voordat de
officier van justitie in de gelegenheid is gesteld overeenkomstig
artikel 311 het woord te voeren. Deze opgave kan ook mondeling worden
gedaan.

4. Indien de vordering van de benadeelde partij betrekking heeft op
een als doen te beschouwen gedraging van een verdachte die de leeftijd
van veertien jaren nog niet heeft bereikt en aan wie deze gedraging
als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn
leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, wordt zij geacht te zijn
gericht tegen diens ouders of voogd.

Artikel 51h

1. Het openbaar ministerie bevordert dat de politie in een zo vroeg
mogelijk stadium het slachtoffer en de verdachte mededeling doet van
de mogelijkheden tot bemiddeling.

2. Indien een bemiddeling tussen het slachtoffer en de verdachte tot
een overeenkomst heeft geleid, houdt de rechter, indien hij een straf
en maatregel oplegt, daarmee rekening.

3. Het openbaar ministerie bevordert bemiddeling tussen het
slachtoffer en de veroordeelde, nadat het zich ervan heeft vergewist
dat dit de instemming heeft van het slachtoffer.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld betreffende bemiddeling tussen het slachtoffer en de verdachte
of tussen het slachtoffer en de veroordeelde.

Titel IIIC. : De deskundige

Artikel 51i

1. Op de wijze bij de wet bepaald wordt een deskundige benoemd met een
opdracht tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek
op een terrein, waarvan hij specifieke of bijzondere kennis bezit.

2. Bij de benoeming worden de opdracht die ten behoeve van het
onderzoek in de strafzaak moet worden vervuld en de termijn binnen
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welke de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt, vermeld.

3. Aan de deskundige wordt tevens opgedragen naar waarheid, volledig
en naar beste inzicht verslag uit te brengen.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten
aanzien van de kwalificaties waarover bepaalde deskundigen moeten
beschikken en over de wijze waarop in de overige gevallen de
specifieke deskundigheid van personen kan worden bepaald of getoetst.

Artikel 51j

1. Ieder die tot deskundige is benoemd, is verplicht de door de
rechter opgedragen diensten te bewijzen.

2. De rechter kan de deskundige geheimhouding opleggen.

3. De deskundige kan zich verschonen in de gevallen bedoeld in de
artikelen 217 tot en met 219a.

4. De deskundige ontvangt uit 's rijks kas een vergoeding op de wijze
bij de wet bepaald. De rechter-commissaris kan, onverminderd artikel
591, beslissen dat een deskundige die onderzoek op verzoek van de
verdachte heeft uitgevoerd dat in het belang van het onderzoek is
gebleken, uit 's rijks kas een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding
bedraagt niet meer dan die welke de op vordering van de officier van
justitie benoemde deskundige ontvangt.

Artikel 51k

1. Er is een landelijk openbaar register van gerechtelijke
deskundigen, dat wordt beheerd op bij algemene maatregel van bestuur
te bepalen wijze. Bij deze algemene maatregel van bestuur wordt het
orgaan ingesteld dat met deze taak wordt belast.

2. Bij benoeming van een deskundige die niet is opgenomen in het
register, bedoeld in het eerste lid, wordt gemotiveerd op grond
waarvan hij als deskundige wordt aangemerkt.

Artikel 51l

1. De deskundige brengt aan zijn opdrachtgever een met redenen omkleed
verslag uit. Hij geeft daarbij zo mogelijk aan welke methode hij heeft
toegepast, in welke mate deze methode en de resultaten daarvan
betrouwbaar kunnen worden geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij de
toepassing van de methode.

2. Het verslag wordt schriftelijk uitgebracht, tenzij de rechter
bepaalt dat dit mondeling kan geschieden.

3. De deskundige verklaart het verslag naar waarheid, volledig en naar
beste inzicht te hebben opgesteld. Het verslag is gebaseerd op wat
zijn wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn
oordeel onderworpen is.

Artikel 51m

1. De rechter kan de deskundige ambtshalve horen, op vordering van de
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officier van justitie of op verzoek van de verdachte. De rechter kan
zijn dagvaarding bevelen. Ten aanzien van de deskundige en zijn
verhoor vinden de artikelen 211 tot en met 213 overeenkomstige
toepassing.

2. De deskundige wordt bij zijn verhoor op de terechtzitting beëdigd
dat hij naar waarheid en zijn geweten zal verklaren.

3. Ten aanzien van de deskundige wordt geen bevel tot gijzeling
verleend.

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen

Eerste afdeeling. Aanhouding en inverzekeringstelling

Artikel 52

Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd de identiteit van de verdachte vast
te stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin,
en hem daartoe staande te houden.

Artikel 53

1. In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den
verdachte aan te houden.

2. In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier
bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te
geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.

3. Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan
draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier
van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.

4. Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den
aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder
afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan
handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo
nodig, artikel 156.

Artikel 54

1. Ook buiten het geval van ontdekking op heeter daad is de officier
van justitie bevoegd den verdachte van eenig strafbaar feit waarvoor
voorloopige hechtenis is toegelaten, aan te houden en naar eene plaats
van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding
bevelen.

2. Kan het optreden van den officier van justitie niet worden
afgewacht, dan komt gelijke bevoegdheid toe aan ieder zijner
hulpofficieren. De hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld
schriftelijk of mondeling kennis aan den officier van justitie.

3. Kan ook het optreden van een dier hulpofficieren niet worden
afgewacht, dan is elke opsporingsambtenaar bevoegd den verdachte aan
te houden, onder verplichting zorg te dragen dat hij onverwijld voor
den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt
geleid. Op den hulpofficier voor wien de verdachte wordt geleid, is de

3.32. teksten 263



MEDS, Release 1215

tweede zin van het voorgaande lid van toepassing.

4. Een bevoegdheid tot aanhouding buiten het geval van ontdekking op
heterdaad komt toe aan een persoon in de openbare dienst van een
vreemde staat die op door het volkenrecht toegelaten wijze
grensoverschrijdend het achtervolgingsrecht in Nederland uitoefent,
onder de verplichting ten aanzien van de aangehoudene te handelen als
in het derde lid omschreven.

Artikel 55

1. In geval van ontdekking op heeter daad van een misdrijf kan ieder,
ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden, met
uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner en van
de plaatsen, genoemd in artikel 12 van de Algemene wet op het
binnentreden (Stb. 1994, 572).

2. Zoowel in geval van ontdekking op heeter daad als buiten dat geval
kan iedere opsporingsambtenaar, ter aanhouding van den verdachte, elke
plaats betreden.

Artikel 55a

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, kan iedere opsporingsambtenaar ter aanhouding van de
verdachte elke plaats doorzoeken. Hij behoeft daartoe de machtiging
van de officier van justitie, behoudens het geval van dringende
noodzakelijkheid. In het laatste geval wordt de officier van justitie
onverwijld van de doorzoeking op de hoogte gesteld.

2. Indien de officier van justitie aan een opsporingsambtenaar een
machtiging heeft verleend ter aanhouding van de verdachte een woning
zonder toestemming van de bewoner te doorzoeken, is voor het
binnentreden in die woning door de betrokken opsporingsambtenaar geen
machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het
binnentreden vereist.

Artikel 55b

1. De bij of krachtens artikel 141 aangewezen ambtenaren alsmede
bepaalde door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen
categorieën van andere personen, belast met de opsporing van strafbare
feiten, zijn bevoegd een staande gehouden of aangehouden verdachte aan
zijn kleding te onderzoeken, alsmede voorwerpen die hij bij zich
draagt of met zich mee voert te onderzoeken, een en ander voor zover
zulks noodzakelijk is voor de vaststelling van zijn identiteit.

2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, oefenen de bevoegdheden,
bedoeld in het eerste lid, alleen dan in het openbaar uit, indien dit
redelijkerwijs noodzakelijk is om wegmaking of beschadiging van
voorwerpen waaruit de identiteit van die verdachte zou kunnen
blijken,te voorkomen.

3. Van de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid,
maken zij proces-verbaal op, dat aan de officier van justitie ter
beschikking wordt gesteld.
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Artikel 55c

1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 141, en de ambtenaren van
politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die
tevens buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142
zijn, stellen de identiteit van de aangehouden verdachte vast op de
wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste en tweede volzin.

2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, nemen met het oog op het
vaststellen van de identiteit van een verdachte die is aangehouden
wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, of die
wordt verhoord wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, zonder dat hij is aangehouden, een of meer foto's en
vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden vergeleken met de van
verdachten overeenkomstig dit wetboek verwerkte vingerafdrukken en,
indien vermoed wordt dat de verdachte een vreemdeling is, met de
overeenkomstig de Vreemdelingenwet 2000 verwerkte vingerafdrukken.

3. De officier van justitie of de hulpofficier beveelt dat van iedere
andere verdachte dan de verdachte, bedoeld in het tweede lid, over
wiens identiteit twijfel bestaat, een of meer foto's en
vingerafdrukken worden genomen. Het tweede lid, laatste volzin, is van
overeenkomstige toepassing.

4. De foto's en vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid,
kunnen ook worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en
berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit
van een lijk.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld over de uitvoering van het nemen van de foto's en
vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid, en voor het
verwerken van de resultaten daarvan.

Artikel 56

1. De officier van justitie of de hulpofficier voor wie de verdachte
wordt geleid of die zelf de verdachte heeft aangehouden, kan, bij het
bestaan van ernstige bezwaren tegen deze, in het belang van het
onderzoek bepalen dat deze aan zijn lichaam of kleding zal worden
onderzocht.

2. De officier van justitie kan bij het bestaan van ernstige bezwaren
tegen de verdachte, in het belang van het onderzoek bepalen dat deze
in zijn lichaam wordt onderzocht. Onder onderzoek in het lichaam wordt
verstaan: het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het
onderlichaam, röntgenonderzoek, echografie en het inwendig manueel
onderzoek van de openingen en holten van het lichaam. Het onderzoek in
het lichaam wordt verricht door een arts. Het onderzoek wordt niet ten
uitvoer gelegd indien zulks om bijzondere geneeskundige redenen
onwenselijk is.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde onderzoeken worden op een
besloten plaats en voor zover mogelijk door personen van hetzelfde
geslacht als de verdachte verricht.

4. De overige opsporingsambtenaren zijn bevoegd den aangehoudene tegen
wien ernstige bezwaren bestaan, aan zijne kleeding te onderzoeken.
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Artikel 57

1. De officier van justitie of de hulpofficier voor wie de verdachte
wordt geleid, of die zelf de verdachte heeft aangehouden, kan, na hem
verhoord te hebben, bevelen dat hij tijdens het onderzoek ter
beschikking van de justitie zal blijven en daarvoor op een in het
bevel aangeduide plaats in verzekering zal worden gesteld.
Inverzekeringstelling vindt plaats in het belang van het onderzoek,
waaronder mede wordt verstaan het belang van het aan de verdachte in
persoon uitreiken van mededelingen over de strafzaak.

2. De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te
doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid
gesteld de nodige opmerkingen te maken.

3. Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt door de officier of
de hulpofficier die het bevel verleent. Dit proces-verbaal wordt bij
de processtukken gevoegd.

4. De hulpofficier geeft van zijn bevel onverwijld kennis aan de
officier van justitie.

5. Zodra het belang van het onderzoek dit toelaat, gelast de officier
van justitie de invrijheidstelling van de verdachte. Indien het
onderzoeksbelang nog slechts bestaat uit het uitreiken aan de
verdachte in persoon van een mededeling over de strafzaak, wordt deze
mededeling zo spoedig mogelijk uitgereikt en de verdachte daarna in
vrijheid gesteld.

Artikel 58

1. Het bevel tot inverzekeringstelling wordt slechts verleend in geval
van een strafbaar feit waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten.

2. Het bevel tot inverzekeringstelling is slechts gedurende ten
hoogste drie dagen van kracht. Bij dringende noodzakelijkheid kan het
bevel door de officier van justitie eenmaal voor ten hoogste drie
dagen worden verlengd.

3. Zodra het belang van het onderzoek dit toelaat, gelast de
hulpofficier de invrijheidstelling van de verdachte. In het andere
geval stelt hij de officier van justitie voor de inverzekeringstelling
te verlengen. De officier van justitie kan bevelen dat de verdachte
ten einde te worden gehoord voor hem wordt geleid.

Artikel 59

1. Het bevel tot inverzekeringstelling of tot verlenging daarvan is
gedagteekend en onderteekend. De ondertekening van het bevel kan in
opdracht van de officier van justitie, die het bevel heeft gegeven,
namens deze ook geschieden door een hulpofficier.

2. Het omschrijft zoo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit, den
grond der uitvaardiging en de bepaalde omstandigheden welke tot het
aannemen van dien grond hebben geleid.

3. De verdachte wordt in het bevel met name, of wanneer zijn naam
onbekend is, zoo duidelijk mogelijk aangewezen.
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4. Een afschrift van het bevel wordt hem onverwijld uitgereikt.

5. De directeur van de stichting reclassering wordt onverwijld van het
bevel tot inverzekeringstelling in kennis gesteld.

6. Het politiebureau is bestemd voor het ondergaan van de
inverzekeringstelling. In bijzondere gevallen kan de officier van
justitie gelasten dat de inverzekeringstelling in een huis van
bewaring wordt ondergaan.

7. Indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt hem zo spoedig mogelijk in een voor hem begrijpelijke
taal schriftelijk mededeling gedaan van het strafbare feit ten aanzien
waarvan de verdenking is gerezen, de grond voor uitvaardiging en de
geldigheidsduur van het bevel.

Artikel 59a

1. Uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uur, te rekenen vanaf het
tijdstip van de aanhouding, wordt de verdachte ten einde te worden
gehoord voor de rechter-commissaris geleid.

2. De rechter-commissaris bepaalt, na daartoe van de officier van
justitie een verzoek te hebben ontvangen, onverwijld tijd en plaats
van het verhoor en geeft hiervan kennis aan de officier van justitie,
de verdachte en de raadsman.

3. De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te
doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid
gesteld de nodige opmerkingen te maken. De officier van justitie is
bevoegd het verhoor bij te wonen en daarbij de nodige opmerkingen te
maken.

4. De verdachte kan bij zijn verhoor de rechter-commissaris zijn
invrijheidstelling verzoeken.

5. Indien de rechter-commissaris de inverzekeringstelling onrechtmatig
oordeelt, beveelt hij de onmiddellijke invrijheidstelling van de
verdachte. In het andere geval tekent de rechter-commissaris zijn
beslissing in het proces-verbaal van het verhoor aan of, ingeval de
verdachte een verzoek tot invrijheidstelling heeft gedaan, wijst de
rechter-commissaris het verzoek af. De aantekening wordt door de
rechter-commissaris gewaarmerkt.

6. De beschikking is gedagtekend, ondertekend en met redenen omkleed.
De rechter-commissaris doet deze onverwijld toekomen aan de officier
van justitie en de verdachte.

Artikel 59b

Zodra de verdachte door de officier van justitie of de hulpofficier
overeenkomstig artikel 57, vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 58, derde
lid, in vrijheid is gesteld, vindt artikel 59a geen toepassing meer.

Artikel 59c

1. Tegen een beschikking van de rechter-commissaris tot onmiddellijke
invrijheidstelling van de verdachte op de voet van artikel 59a, vijfde
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lid, staat voor de officier van justitie binnen veertien dagen daarna
bij de rechtbank hoger beroep open.

2. De verdachte wordt, tenzij de rechtbank reeds aanstonds tot
afwijzing van het hoger beroep besluit, gehoord althans behoorlijk
opgeroepen. De rechtbank kan diens medebrenging gelasten.

3. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk. De beschikking is met
redenen omkleed en wordt schriftelijk ter kennis van de officier van
justitie en de verdachte gebracht.

Artikel 60

De officier van justitie voor wien de verdachte wordt geleid of die zelf
den verdachte heeft aangehouden, doet hem, ingeval hij diens bewaring
noodig oordeelt, onverwijld geleiden voor den rechter-commissaris.

Artikel 61

1. Indien de verdachte niet overeenkomstig artikel 57 in verzekering
wordt gesteld, noch overeenkomstig artikel 60 voor de
rechter-commissaris wordt geleid, wordt hij in vrijheid gesteld,
tenzij hij op bevel van de officier van justitie of de hulpofficier
voor wie de verdachte is geleid of die zelf de verdachte heeft
aangehouden, voor ten hoogste zes uren wordt opgehouden voor
onderzoek. Tijdens het ophouden voor onderzoek wordt de verdachte
gehoord.

2. Indien de ophouding met het oog op het vaststellen van de
identiteit plaatsvindt, kan ten aanzien van een verdachte ten aanzien
van wie verdenking bestaat terzake van een strafbaar feit waarvoor
geen voorlopige hechtenis is toegelaten de in het eerste lid genoemde
termijn van zes uren, op bevel van de officier van justitie of de
hulpofficier voor wie de verdachte is geleid of die zelf de verdachte
heeft aangehouden, eenmaal met ten hoogste zes uren worden verlengd.

3. Ophouding als bedoeld in het eerste en tweede lid vindt plaats in
het belang van het onderzoek, waaronder mede wordt verstaan het belang
van het aan de verdachte in persoon uitreiken van mededelingen over de
strafzaak.

4. Voor de berekening van de in het eerste en tweede lid bedoelde
termijnen wordt de tijd tussen middernacht en negen uur 's morgens
niet meegerekend.

5. Het bevel tot verlenging is gedagtekend en ondertekend.

6. Het bevel geeft een korte omschrijving van het strafbare feit ten
aanzien waarvan een verdenking bestaat en de feiten of omstandigheden
waarop de verdenking is gegrond.

7. De verdachte wordt in het bevel met name of, wanneer zijn naam
onbekend is, zo duidelijk mogelijk aangewezen.

8. Een afschrift van het bevel wordt hem onverwijld uitgereikt. Indien
de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, wordt
hem de inhoud van het bevel mondeling in een voor hem begrijpelijke
taal medegedeeld.
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9. Indien het onderzoeksbelang nog slechts bestaat uit het uitreiken
aan de verdachte in persoon van een mededeling over de strafzaak,
wordt deze mededeling zo spoedig mogelijk uitgereikt en de verdachte
daarna in vrijheid gesteld. Het vierde lid is in dit geval niet van
toepassing.

Artikel 61a

1. Tegen de voor onderzoek opgehouden verdachte kunnen maatregelen in
het belang van het onderzoek worden bevolen. Als zodanige maatregelen
kunnen onder meer worden aangemerkt:

a. het maken van foto's en video-opnamen;

b. het nemen van lichaamsmaten en handpalm-, voet-, teen-, oor-
en schoenzoolafdrukken;

c. de toepassing van een confrontatie;

d. de toepassing van een geuridentificatieproef;

e. het afscheren, knippen of laten groeien van snor, baard of
hoofdhaar;

f. het dragen van bepaalde kleding of bepaalde attributen ten
behoeve van een confrontatie;

g. plaatsing in een observatiecel;

h. onderzoek naar schotresten op het lichaam.

2. De in het eerste lid genoemde maatregelen kunnen alleen worden
bevolen in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in
artikel 67, eerste lid.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld over de uitvoering van de maatregelen in het
belang van het onderzoek en voor het verwerken van de resultaten
daarvan.

Artikel 61b [Vervallen per 01-03-2002]

Artikel 61c [Vervallen per 01-03-2002]

Artikel 62

1. De in verzekering gestelde verdachte wordt aan geen andere
beperkingen onderworpen dan die in het belang van het onderzoek of in
het belang der orde volstrekt noodzakelijk zijn.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 50, kunnen tegen de in het
eerste lid bedoelde verdachte maatregelen in het belang van het
onderzoek worden bevolen. Als zodanige maatregelen kunnen, naast de in
artikel 61a, eerste lid, onderdeel a tot en met h, genoemde
maatregelen, onder meer worden aangemerkt:

a. beperkingen met betrekking tot het ontvangen van bezoek,
telefoonverkeer, briefwisseling en de uitreiking van kranten,
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lectuur of andere gegevensdragers, dan wel andere maatregelen
betrekking hebbend op het verblijf in het kader van de
vrijheidsbeneming;

b. de overbrenging naar een ziekenhuis, of een andere instelling
waar medisch toezicht is gewaarborgd, of verblijf in een daartoe
ingerichte cel onder medisch toezicht.

3. De behandeling van de in verzekering gestelde verdachten en de
eisen waaraan de voor de inverzekeringstelling bestemde plaatsen
moeten voldoen, worden,naar beginselen bij of krachtens de wet te
stellen, geregeld bij algemene maatregel van bestuur.

4. Indien naar aanleiding van de in artikel 59, vijfde lid, genoemde
kennisgeving een rapport is opgesteld, neemt de officier van justitie
van dat rapport kennis alvorens een vordering tot bewaring te doen.

5. De verdachte zal bij de toepassing van de maatregelen, bedoeld in
het tweede lid, onderdeel a, worden gewezen op de bezwaarmogelijkheid
die in artikel 62a, vierde lid, is opgenomen.

Artikel 62a

1. Maatregelen in het belang van het onderzoek kunnen door de officier
van justitie worden bevolen.

2. De bevoegdheid bedoeld in het eerste lid komt, uitgezonderd de
bevoegdheid tot het geven van een bevel tot de maatregel bedoeld in
artikel 61a, eerste lid, onder e, gedurende de ophouding voor
onderzoek en de inverzekeringstelling indien het optreden van de
officier van justitie niet kan worden afgewacht, toe aan de
hulpofficier van justitie die de ophouding voor onderzoek dan wel de
inverzekeringstelling heeft gelast.

3. De directeur van het huis van bewaring, indien de vrijheidsbeneming
aldaar wordt ondergaan, en anders de bij het bevel aan te wijzen
persoon, draagt zorg voor de uitvoering van het bevel.

4. De verdachte kan tegen het bevel als bedoeld in artikel 62, tweede
lid, onder a, een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank of, indien
het bevel is gegeven in het kader van de voorlopige hechtenis, bij het
rechterlijk college dat oordeelt omtrent de voortzetting van de
voorlopige hechtenis. Het bevel wordt in afwachting van de
rechterlijke beslissing niet uitgevoerd, tenzij degene die het bevel
heeft gegeven een onverwijlde uitvoering in het belang van het
onderzoek volstrekt noodzakelijk acht.

Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis

§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis

Artikel 63

1. De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier van
justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte verleenen. De
officier van justitie geeft van de vordering onverwijld mondeling of
schriftelijk kennis aan de raadsman.
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2. Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel is dat
voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst hij de
vordering af.

3. In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor van
den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, dezen
omtrent de vordering van den officier van justitie en kan hij te dien
einde, zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging,
diens dagvaarding gelasten.

4. De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te
doen bijstaan. De raadsman wordt bij het verhoor in de gelegenheid
gesteld de nodige opmerkingen te maken.

5. Wanneer de verdachte ten tijde van het plegen van het misdrijf
waarvan hij wordt verdacht de leeftijd van achttien wel maar nog niet
de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, kan de officier van
justitie in zijn vordering aangeven of hij voornemens is te vorderen
dat recht zal worden gedaan overeenkomstig artikel 77c van het Wetboek
van Strafrecht. Artikel 493 is van overeenkomstige toepassing.

6. De officier van justitie vraagt de directeur van de reclassering
hierover van advies te dienen. De reclassering kan ten behoeve van het
advies inlichtingen inwinnen bij de raad voor de kinderbescherming.

Artikel 64

1. Het bevel tot bewaring is van kracht gedurende een door de
rechter-commissaris te bepalen termijn van ten hoogste veertien dagen,
welke ingaat op het ogenblik der tenuitvoerlegging.

2. Zodra de rechter-commissaris of de officier van justitie van
oordeel is, dat de gronden zijn vervallen waarop het bevel tot
bewaring is verleend, gelast hij de invrijheidstelling van de
verdachte.

3. Tegen een beschikking van de rechter-commissaris tot
invrijheidstelling van de verdachte op de voet van het tweede lid,
staat voor de officier van justitie binnen veertien dagen daarna bij
de rechtbank hoger beroep open.

Artikel 65

1. De rechtbank kan, op de vordering van de officier van justitie, de
gevangenhouding bevelen van de verdachte die zich in bewaring bevindt.
De verdachte wordt voorafgaand aan het bevel gehoord, tenzij hij
schriftelijk heeft verklaard afstand te doen van het recht te worden
gehoord. De rechtbank of de voorzitter kan, niettegenstaande een
dergelijke verklaring, de medebrenging van de verdachte bevelen.

2. Behoudens het geval van artikel 66a, eerste lid, kan de rechtbank,
ambtshalve of op de vordering van de officier van justitie, na de
aanvang van het onderzoek ter zitting de gevangenneming van de
verdachte bevelen. Desgeraden hoort de rechtbank deze vooraf; zij is
bevoegd te dien einde zijn dagvaarding te gelasten, zo nodig onder
bijvoeging van een bevel tot medebrenging.

3. De rechtbank kan eveneens een bevel tot gevangenneming geven,
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indien dit nodig is om de uitlevering van de verdachte te verkrijgen.

Artikel 66

1. Het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding is van kracht
gedurende een door de rechtbank te bepalen termijn van ten hoogste
negentig dagen, welke ingaat op het ogenblik der tenuitvoerlegging.

2. Wanneer het bevel is gegeven op de terechtzitting, dan wel binnen
de krachtens het eerste lid bepaalde termijn het onderzoek is
aangevangen, blijft het bevel van kracht totdat zestig dagen na de dag
van de einduitspraak zijn verstreken.

3. De termijn gedurende welke het bevel van kracht is, kan door de
rechtbank, op de vordering van de officier van justitie, vóór de
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting ten hoogste tweemaal
worden verlengd, met dien verstande dat de duur van het bevel tot
gevangenneming of gevangenhouding en de verlengingen daarvan tezamen
een periode van negentig dagen niet te boven gaan. De verdachte wordt
in de gelegenheid gesteld op de vordering te worden gehoord. In het
geval de verdenking een terroristisch misdrijf betreft kan de duur van
het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding na negentig dagen
gedurende ten hoogste twee jaren worden verlengd met periodes die een
termijn van negentig dagen niet te boven gaan. De behandeling van een
vordering tot verlenging vindt in dat geval in het openbaar plaats.

4. Op bevelen tot verlenging, overeenkomstig het voorgaande lid, zijn
de eerste drie leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 66a

1. Wanneer de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding of
gevangenneming is verstreken, kan de officier van justitie ook voor de
aanvang van het onderzoek ter terechtzitting ten spoedigste de
gevangenneming van de nog niet in vrijheid gestelde verdachte
vorderen, indien

a. de officier van justitie heeft verzuimd tijdig de vordering
tot verlenging in te dienen,

b. de voorwaarden voor toepassing van voorlopige hechtenis nog
bestaan, en

c. het bevel tot voorlopige hechtenis was gegeven terzake van
verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is
gesteld.

2. De rechtbank stelt de verdachte die op de terechtzitting aanwezig
is, in de gelegenheid op de vordering te worden gehoord.

3. Aan de verdachte die niet op de terechtzitting aanwezig is, wordt
de vordering tot gevangenneming onverwijld in persoon betekend. De
rechtbank beslist niet dan na de verdachte te hebben gehoord, althans
behoorlijk te hebben opgeroepen. Zij kan de medebrenging van de
verdachte gelasten.

4. De rechtbank beslist op de vordering binnen 24 uur na de indiening
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daarvan. De verdachte wordt in afwachting van de beslissing op de
vordering tot gevangenneming niet in vrijheid gesteld.

5. Indien nog geen dagvaarding is uitgebracht, worden de bepalingen in
het tweede tot en met het vierde lid toegepast door de raadkamer.

6. De termijnen, bedoeld in de artikelen 75, derde lid, en 282 zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 67

1. Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van
verdenking van:

a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;

b. een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 138a,
138ab, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid, 141a,137c, tweede
lid, 137d, tweede lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 151,
184a, 254a, 248d, 248e, 272, 284, eerste lid, 285, eerste lid,
285b, 300, eerste lid, 321, 323a, 326c, tweede lid, 350, 350a,
350c, 350d 351, 395, 417bis en 420quater van het Wetboek van
Strafrecht;

c. een der misdrijven omschreven in:

artikel 86i, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

artikel 66h, eerste lid, van de Gaswet;

artikel 8.12, eerste en tweede lid, van de Wet dieren;

artikel 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding
met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 30, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag;

de artikelen 52, 53, eerste lid en 54 van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst;

artikel 36 van de Wet op de kansspelen;

de artikelen 11, tweede lid, en 11a van de Opiumwet;

artikel 55, tweede lid, van de Wet wapens en munitie;

de artikelen 5:56, 5:57 en 5:58 van de Wet op het financieel
toezicht;

artikel 11 van de Wet tijdelijk huisverbod.

2. Het bevel kan voorts worden gegeven indien geen vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland van de verdachte kan worden vastgesteld en
hij verdacht wordt van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis
nemen en waarop, naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is
gesteld.
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3. De voorgaande leden van dit artikel vinden alleen toepassing
wanneer uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren
tegen de verdachte.

4. In afwijking van het derde lid zijn ernstige bezwaren niet vereist
voor een bevel tot bewaring bij verdenking van een terroristisch
misdrijf.

Artikel 67a

1. Een op artikel 67 gegrond bevel kan slechts worden gegeven:

a. indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte, of uit
bepaalde, hem persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van
ernstig gevaar voor vlucht;

b. indien uit bepaalde omstandigheden blijkt van een gewichtige
reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde
vrijheidsbeneming vordert.

2. Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan voor de
toepassing van het vorige lid slechts in aanmerking worden genomen:

1°. indien er sprake is van verdenking van een feit waarop naar
de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren
of meer is gesteld en de rechtsorde ernstig door dat feit is
geschokt;

2°. indien er ernstig rekening mede moet worden gehouden, dat de
verdachte een misdrijf zal begaan:

waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes
jaren of meer is gesteld of

waardoor de veiligheid van de staat of de gezondheid of veiligheid van
personen in gevaar kan worden gebracht, dan wel algemeen gevaar voor
goederen kan ontstaan;

3°. indien er sprake is van verdenking van een der misdrijven
omschreven in de artikelen 285, 300, 310, 311, 321, 322, 323a,
326, 326a, 350, 416, 417bis, 420bis of 420quater van het Wetboek
van Strafrecht, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert
de dag waarop de verdachte wegens een van deze misdrijven
onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een
vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf is veroordeeld dan
wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf is
opgelegd en voorts er ernstig rekening mede moet worden gehouden
dat de verdachte wederom een van die misdrijven zal begaan;

4°. indien er sprake is van verdenking van een van de misdrijven
omschreven in de artikelen 141, 157, 285, 300 tot en met 303 of
350 van het Wetboek van Strafrecht, begaan op een voor het
publiek toegankelijke plaats, dan wel gericht tegen personen met
een publieke taak, waardoor maatschappelijke onrust is ontstaan
en de berechting van het misdrijf uiterlijk binnen een termijn
van 17 dagen en 15 uren na aanhouding van de verdachte zal
plaatsvinden;
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5°. indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk
is voor het, anders dan door verklaringen van de verdachte, aan
de dag brengen van de waarheid.

3. Een bevel tot voorlopige hechtenis blijft achterwege, wanneer
ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de
verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zal
worden opgelegd, dan wel dat hij bij tenuitvoerlegging van het bevel
langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan de duur van de
straf of maatregel.

4. Onder onherroepelijke veroordeling als bedoeld in het tweede lid,
onder 3°, wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door
een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens
soortgelijke feiten.

5. Onder personen met een publieke taak zijn begrepen: personen die
ten behoeve van het publiek en in het algemeen belang een hulp- of
dienstverlenende taak vervullen.

Artikel 67b

1. Indien tijdens de ten uitvoerlegging van de voorlopige hechtenis de
officier van justitie overgaat tot vervolging of verdere vervolging
ter zake van nog een ander feit dan hetwelk in het bevel tot
voorlopige hechtenis is omschreven ofwel uitsluitend voor een met het
in dat bevel omschreven feit samenhangend feit en voor dit andere feit
voorlopige hechtenis kan worden bevolen kan hij bij de vordering tot
gevangenhouding of de verlenging daarvan vorderen dat de voorlopige
hechtenis mede onderscheidenlijk alleen voor dat andere feit wordt
bevolen.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde vordering wordt toegewezen,
wordt het andere feit geacht te zijn opgenomen in de omschrijving
bedoeld in het tweede lid van artikel 78.

3. Na betekening van de dagvaarding in eerste aanleg worden geen
andere feiten in de omschrijving opgenomen.

4. De artikelen 77 en 78 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 68

1. De termijn gedurende welke een bevel tot voorlopige hechtenis van
kracht is, loopt niet gedurende de tijd dat de verdachte zich aan de
verdere tenuitvoerlegging van het bevel heeft onttrokken of uit
anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Ondergaat
evenwel de verdachte op het tijdstip dat het bevel tot voorlopige
hechtenis wordt gegeven een vrijheidsstraf, dan wordt de
tenuitvoerlegging van de straf van rechtswege geschorst zolang het
bevel van kracht is. De in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd
wordt in dat geval zoveel mogelijk in mindering gebracht op die straf.

2. Wanneer binnen de in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde
termijn een bezwaarschrift overeenkomstig artikel 262 is ingediend,
blijft het bevel, - onverminderd het bepaalde in artikel 66, tweede
lid, - van kracht totdat dertig dagen zijn verstreken sedert de dag
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waarop onherroepelijk op het bezwaarschrift is beslist.

3. Ingeval de rechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 262 de
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting heeft uitgesteld, kan
de rechtbank op vordering van de officier van justitie bepalen dat het
bevel tot voorlopige hechtenis van kracht blijft gedurende een door
haar te bepalen termijn van ten hoogste dertig dagen, ingaande op de
dag waarop de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenneming of
gevangenhouding is verstreken.

4. Indien na het uitstel van de aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting alsnog overeenkomstig het bepaalde in artikel 262,
eerste lid, tegen de dagvaarding een bezwaarschrift wordt ingediend,
vindt het tweede lid overeenkomstige toepassing.

Artikel 69

1. Het bevel tot voorlopige hechtenis kan door de rechtbank worden
opgeheven. Zij kan dit doen ambtshalve of op het verzoek van de
verdachte, dan wel - voor zover het een bevel tot gevangenneming of
gevangenhouding betreft - op de voordracht van de rechter-commissaris
of op de vordering van de officier van justitie.

2. De verdachte die voor de eerste maal opheffing verzoekt, wordt,
tenzij de rechtbank reeds aanstonds tot inwilliging besluit, op het
verzoek gehoord, althans opgeroepen.

3. In afwachting van de beslissing van de rechtbank op een verzoek,
een voordracht of een vordering tot het opheffen van een bevel tot
gevangenneming of gevangenhouding, kan de officier van justitie de
invrijheidstelling van de verdachte gelasten. Beslist de rechtbank
afwijzend, dan wordt het bevel onverwijld verder ten uitvoer gelegd.

Artikel 70

1. Ingeval de officier van justitie den verdachte kennis geeft dat hij
hem ter zake van een feit waarvoor voorloopige hechtenis is toegepast,
niet verder zal vervolgen, wordt daardoor elk bevel tot voorloopige
hechtenis van rechtswege opgeheven en daarvan in de kennisgeving
melding gemaakt. De kennisgeving wordt aan de verdachte betekend.

2. Geschiedt de kennisgeving uitsluitend op grond dat de officier van
justitie de rechtbank onbevoegd acht en is naar zijne meening een
ander college wel bevoegd, dan kan hij bepalen dat het bevel nog
gedurende drie dagen na die kennisgeving van kracht zal blijven. In de
kennisgeving wordt daarvan melding gemaakt.

Artikel 71

1. Uiterlijk drie dagen na de tenuitvoerlegging kan de verdachte van
de beslissing van de rechtbank, houdende een bevel tot gevangenneming
of gevangenhouding bij het gerechtshof in hoger beroep komen. De
termijn bedoeld in artikel 408, eerste lid, is niet van toepassing.

2. Binnen dezelfde termijn kan de verdachte in beroep komen van een
bevel tot verlenging der gevangenhouding, doch slechts wanneer door
hem geen hoger beroep werd ingesteld tegen het bevel tot
gevangenhouding en ook niet tegen een eerder bevel tot verlenging.
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Deze beperking is niet van toepassing indien bij de verlenging van het
bevel tot gevangenhouding het in het bevel omschreven feit is
aangevuld dan wel gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 67
b, eerste lid.

3. Ingeval de rechtbank anders dan op vordering van de officier van
justitie het bevel tot voorlopige hechtenis heeft opgeheven, staat
tegen deze beschikking voor de officier van justitie uiterlijk
veertien dagen daarna hoger beroep bij het gerechtshof open.

4. Het gerechtshof beslist zoo spoedig mogelijk. De verdachte wordt
gehoord, althans opgeroepen.

Artikel 72

1. Bij beschikkingen van onbevoegdverklaring en van
buitenvervolgingstelling wordt het bevel tot voorlopige hechtenis
opgeheven.

2. In geval van onbevoegdverklaring kan de rechter, indien naar zijn
mening een ander college wel bevoegd is van het feit kennis te nemen,
bepalen dat het bevel nog zes dagen na het onherroepelijk worden van
zijn beslissing van kracht zal blijven.

3. Bij alle einduitspraken wordt - behoudens het bepaalde in het zesde
lid en artikel 17, tweede lid - het bevel tot voorlopige hechtenis
opgeheven, indien, ter zake van het feit waarvoor dat bevel is
verleend, aan de verdachte noch een vrijheidsstraf van langere duur
dan de reeds door hem in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, noch
een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt of kan medebrengen,
onvoorwaardelijk is opgelegd.

4. Indien de duur van de onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf die
van de reeds ondergane voorlopige hechtenis met minder dan zestig
dagen overtreft en geen maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt
of kan medebrengen onvoorwaardelijk is opgelegd, wordt, onverminderd
het bepaalde in artikel 69, bij de einduitspraak het bevel tot
voorlopige hechtenis opgeheven met ingang van het tijdstip waarop de
duur van deze hechtenis gelijk wordt aan die van de straf.

5. Voor de toepassing van het derde en vierde lid van dit artikel
wordt onder de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd begrepen: de
tijd gedurende welke de verdachte in verzekering was gesteld.

6. De rechter kan bij zijn einduitspraak, houdende nietigverklaring
van de dagvaarding, bepalen dat dit bevel van kracht blijft gedurende
een door hem te bepalen termijn van ten hoogste dertig dagen, ingaande
op de dag van de einduitspraak, indien dat bevel is gegeven in geval
van verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving
een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Indien beroep
wordt ingesteld tegen de einduitspraak, blijft het bevel van kracht
totdat dertig dagen zijn verstreken sedert de dag waarop
onherroepelijk op het beroep is beslist. De artikelen 66, tweede lid,
en 67a, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 72a

1. Uiterlijk drie dagen na de uitspraak kan de verdachte van de
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beslissing van de rechtbank, bedoeld in artikel 72, zesde lid, bij het
gerechtshof in hoger beroep komen.

2. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. De verdachte wordt
gehoord, althans opgeroepen.

Artikel 73

1. Behoudens het bepaalde in artikel 72, vierde lid, zijn bevelen tot
voorlopige hechtenis en die tot opheffing daarvan dadelijk
uitvoerbaar.

2. Een bevel tot voorlopige hechtenis gaat in op het ogenblik waarop
de verdachte ter tenuitvoerlegging van dat bevel wordt aangehouden dan
wel op het tijdstip waarop de tenuitvoerlegging van een ander bevel
tot vrijheidsbeneming, in dezelfde zaak gegeven, eindigt.

Artikel 74

Indien het gerechtshof of de Hooge Raad tot het geven van eenige
beslissing is geroepen, vóórdat beroep van de einduitspraak is
aangeteekend, wordt daarbij de opheffing van het bevel tot voorloopige
hechtenis gelast, indien dit uit de beslissing voortvloeit.

Artikel 75

1. Na de aantekening van beroep van de einduitspraak worden de bevelen
tot gevangenneming, gevangenhouding dan wel verlenging daarvan gegeven
door de rechter in hoogste feitelijke aanleg. De artikelen 65, tweede
lid, 66, tweede lid, en 67 tot en met 69, zijn op deze bevelen van
overeenkomstige toepassing. Een op artikel 67 gegrond bevel kan ook
worden gegeven of verlengd op de grond dat in het bestreden vonnis een
vrijheidsbenemende straf of maatregel is opgelegd van ten minste even
lange duur als de door de verdachte in voorlopige hechtenis
doorgebrachte tijd na verlenging.

2. Behoudens de gevallen bedoeld in artikel 66a, eerste lid, kunnen
bevelen tot gevangenneming voor de aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting slechts worden gegeven indien alsnog ernstige bezwaren
tegen de verdachte zijn gerezen. Onder ernstige bezwaren kan tevens
een veroordelend vonnis in de vorige feitelijke aanleg worden
begrepen.

3. Een bevel dat ingevolge artikel 66, tweede lid, voortduurt, kan
door de rechter in hoogste feitelijke aanleg, vóór de aanvang van het
onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, op vordering van het
openbaar ministerie worden verlengd met ten hoogste honderdtwintig
dagen. De geldigheidsduur van een dergelijk bevel kan tweemaal worden
verlengd, met dien verstande dat de duur van het bevel tot
gevangenneming of gevangenhouding en de verlengingen daarvan tezamen
een periode van honderdtachtig dagen, te rekenen vanaf de datum van de
einduitspraak in eerste aanleg, niet te boven gaan. De verdachte wordt
in de gelegenheid gesteld op de vordering te worden gehoord.

4. Zolang het onderzoek op de terechtzitting in hoogste feitelijke
aanleg nog niet is aangevangen, kan de voorlopige hechtenis slechts
worden verlengd, indien in vorige feitelijke aanleg een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd van welke de
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tenuitvoerlegging ten minste even lang duurt als de door de verdachte
in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd na verlenging, dan wel
indien een maatregel welke vrijheidsbeneming medebrengt of kan
medebrengen onvoorwaardelijk is opgelegd. De voorlopige hechtenis kan
evenwel worden verlengd, wanneer beroep is ingesteld tegen een
einduitspraak, houdende onbevoegdverklaring waarbij is bepaald dat het
bevel tot voorlopige hechtenis van kracht blijft.

5. Na de einduitspraak in hoogste feitelijke aanleg blijft,
onverminderd het bepaalde in het laatste lid van dit artikel, het
bevel van kracht totdat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.
In geval een einduitspraak als bedoeld in het vierde lid, laatste
volzin, wordt vernietigd, kan de rechter bepalen dat het bevel van
kracht blijft overeenkomstig artikel 72, zesde lid.

6. Buiten de gevallen voorzien in artikel 72, heft de rechter in
hoogste feitelijke aanleg het bevel op met ingang van het tijdstip
waarop de duur van de ondergane voorlopige hechtenis gelijk wordt aan
de duur van de tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijk opgelegde
vrijheidsstraf, tenzij een maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt
of kan medebrengen onvoorwaardelijk is opgelegd.

7. Voor de toepassing van het vierde en zesde lid van dit artikel
wordt onder de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd begrepen: de
tijd gedurende welke de verdachte in verzekering was gesteld.

8. Indien de Hoge Raad de zaak overeenkomstig artikel 440, tweede lid,
terugwijst of verwijst, blijft, onverminderd het bepaalde in het zesde
lid, het bevel gedurende dertig dagen daarna van kracht.

Artikel 76

In geval van voorlopige hechtenis zijn de artikelen 62 en 62a van
overeenkomstige toepassing.

§ 2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte

Artikel 77

1. Tenzij den verdachte ter gelegenheid van zijn verhoor mondeling is
medegedeeld dat een bevel tot voorloopige hechtenis tegen hem zal
worden uitgevaardigd, wordt hij binnen vier en twintig uren na zijne
opneming in de plaats waarin de voorloopige hechtenis zal worden
ondergaan, gehoord.

2. Dit verhoor geschiedt gedurende het voorbereidende onderzoek door
den rechter-commissaris; na den aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting in eersten aanleg door een lid der rechtbank door deze
aan te wijzen; na de aanteekening van beroep van de einduitspraak door
een lid van het rechterlijk college in hoogsten feitelijken aanleg,
door dit college aan te wijzen.

3. Van het verhoor wordt, ook indien dit door het daartoe aangewezen
lid der rechtbank of van het gerechtshof wordt afgenomen, met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 171-176, proces-verbaal
opgemaakt.

§ 3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening
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Artikel 78

1. Het bevel tot voorlopige hechtenis of tot verlenging van de
geldigheidsduur daarvan is gedagtekend en ondertekend.

2. Het omschrijft zo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit ten
aanzien waarvan de verdenking is gerezen en de feiten of
omstandigheden waarop de ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn
gegrond, alsmede de gedragingen, feiten of omstandigheden waaruit
blijkt dat de in artikel 67a gestelde voorwaarden zijn vervuld.

3. De verdachte wordt in het bevel met name - of, wanneer zijn naam
onbekend is, zo duidelijk mogelijk - aangewezen.

4. Het bevel kan voorts in verband met bijzondere persoonlijke
omstandigheden van de verdachte de plaats vermelden waarin de
voorlopige hechtenis zal worden ondergaan.

5. Het wordt voor of bij de tenuitvoerlegging aan de verdachte
betekend.

6. Indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst wordt hem zo spoedig mogelijk in een voor hem begrijpelijke
taal schriftelijk mededeling gedaan van het strafbare feit ten aanzien
waarvan de verdenking is gerezen, de grond voor uitvaardiging en de
geldigheidsduur van het bevel.

Artikel 79

De bevelen tot opheffing van een bevel tot voorlopige hechtenis en de
beslissing waarbij zodanige opheffing wordt geweigerd, worden onverwijld
aan de verdachte betekend.

§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis

Artikel 80

1. De rechter kan - ambtshalve, op de vordering van het openbaar
ministerie of op het verzoek van de verdachte - bevelen dat de
voorlopige hechtenis zal worden geschorst, zodra de verdachte al of
niet onder zekerheidstelling zich, in de vorm door de rechter te
bepalen, bereid heeft verklaard tot nakoming van de aan de schorsing
te verbinden voorwaarden. De vordering onderscheidenlijk het verzoek
zijn met redenen omkleed.

2. Onder de voorwaarden der schorsing wordt steeds opgenomen:

1°. dat de verdachte, indien de opheffing der schorsing mocht
worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot
voorloopige hechtenis niet zal onttrekken;

2°. dat de verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor de
voorloopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende
vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de
tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

3°. dat de verdachte, voor zover aan de schorsing voorwaarden
zijn verbonden betreffende het gedrag van de verdachte, ten
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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 zekerheidstelling voor de nakoming der voorwaarden bestaat
hetzij in de storting van geldswaarden door den verdachte of een
derde, hetzij in de verbintenis van een derde als waarborg. In het
laatste geval wordt bij het verzoek overgelegd eene schriftelijke
bereidverklaring van den waarborg.

4. De verdachte en de waarborg worden in de gelegenheid gesteld op het
verzoek als bedoeld in het eerste lid, te worden gehoord. Van het
horen kan worden afgezien, indien het verzoek niet met redenen is
omkleed. Van het horen kan voorts worden afgezien indien de verdachte
reeds eerder op een verzoek tot schorsing is gehoord.

5. De rechter bepaalt in zijne beslissing het bedrag waarvoor en de
wijze waarop zekerheid zal zijn te stellen.

6. Bij het begeleiden bij de naleving van de voorwaarden betreffende
het gedrag van de verdachte wordt de identiteit van de verdachte
vastgesteld op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste
volzin, en tweede lid.

7. In de gevallen waarin verlof kan worden verleend op grond van het
bepaalde bij of krachtens de Penitentiaire beginselenwet, blijft deze
paragraaf buiten toepassing.

Artikel 81

1. De rechter kan ambtshalve, op de vordering van het openbaar
ministerie of op het verzoek van de verdachte, in de beslissing tot
schorsing wijziging brengen.

2. Wordt een nieuwe waarborg voorgesteld, dan wordt bij het verzoek
een schriftelijke bereidverklaring van deze overgelegd.

Artikel 82

1. De rechter kan ambtshalve of op de vordering van het openbaar
ministerie te allen tijde de opheffing der schorsing bevelen.

2. Alvorens daartoe over te gaan, hoort de rechter zoo mogelijk den
verdachte en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging van
een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten.

Artikel 83

1. Geschiedt de opheffing wegens het niet nakomen van voorwaarden, dan
kan bij de beslissing tot opheffing tevens de zekerheid worden
vervallen verklaard aan den Staat. Bestaat de zekerheid in eene
verbintenis van den waarborg, dan wordt deze alsdan bij die beslissing
veroordeeld tot betaling van het als zekerheid gestelde bedrag aan den
Staat, ook bij lijfsdwang op hem te verhalen.

2. De beslissing geldt als eene onherroepelijke uitspraak van den
burgerlijken rechter en wordt als zoodanig ten uitvoer gelegd.
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3. De langste duur van den lijfsdwang wordt bij de beslissing bepaald
en gaat bij gebleken onvermogen nimmer den tijd van zes maanden te
boven, behoudens hervatting, indien de veroordeelde later in staat
geraakt het door hem verschuldigde te voldoen.

4. Indien de verdachte na de opheffing der schorsing zich aan de
tenuitvoerlegging van het bevel tot voorloopige hechtenis onttrekt,
wordt, indien dit nog niet mocht zijn geschied, de zekerheid vervallen
verklaard aan den Staat. De zekerheid wordt eveneens, ook zonder dat
de opheffing der schorsing mocht zijn bevolen, vervallen verklaard aan
den Staat, indien de verdachte de voorwaarde bedoeld in artikel 80,
tweede lid, n°. 2, niet nakomt. De beslissing wordt gegeven ambtshalve
of op de vordering van het openbaar ministerie. De voorgaande leden
zijn van toepassing.

Artikel 84

1. Indien de verdachte de voorwaarden niet naleeft, of indien uit
bepaalde omstandigheden blijkt van het bestaan van gevaar voor vlucht,
kan zijne aanhouding worden bevolen door het openbaar ministerie, tot
het vorderen van de opheffing der schorsing bevoegd en door den
officier van justitie van het arrondissement waartoe de plaats behoort
waar de verdachte zich bevindt, onder verplichting, wat de
laatstgenoemde ambtenaar betreft, tot onverwijlde schriftelijke
kennisgeving aan eerstgenoemd openbaar ministerie.

2. Indien dit de gedane aanhouding noodzakelijk blijft achten, dient
het onverwijld zijne vordering bij den rechter in, die binnen tweemaal
vier en twintig uren daarna beslist.

Artikel 85

Indien het voortduren der zekerheid niet langer noodzakelijk is, beveelt
de rechter, zoo noodig na verhoor van den verdachte en diens waarborg,
ambtshalve, op de vordering van het openbaar ministerie, of op het verzoek
van den verdachte of diens waarborg, dat de gestorte geldswaarden aan
dengene die de zekerheid heeft gesteld, zullen worden teruggegeven, of dat
diens verbintenis zal worden opgeheven.

Artikel 86

1. Alle rechterlijke beslissingen ingevolge deze paragraaf worden
genomen door de rechter die - hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger
beroep - bevoegd is de voorlopige hechtenis te bevelen of op te
heffen, dan wel over het verlengen van de duur daarvan te beslissen.

2. De verdachte is bevoegd zich bij zijn verhoor door de
rechter-commissaris te doen bijstaan door een raadsman. De raadsman
wordt bij het verhoor in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen
te maken.

3. In geval van opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis
beveelt de rechter tevens, dat de gestorte geldswaarden zullen worden
teruggegeven aan degene die de zekerheid heeft gesteld, of dat diens
verbintenis zal worden opgeheven.

4. De beslissingen worden onverwijld betekend aan de verdachte en aan
diens waarborg.
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5. De beslissingen tot schorsing, tot opheffing daarvan en die tot
wijziging van beslissingen tot schorsing zijn dadelijk uitvoerbaar.

Artikel 87

1. Tegen de beschikkingen van de rechter-commissaris of van de
rechtbank tot schorsing, of tot wijziging van een beslissing tot
schorsing, staat voor de officier van justitie uiterlijk veertien
dagen daarna hoger beroep bij de rechtbank, onderscheidenlijk het
gerechtshof, open.

2. De verdachte die aan de rechtbank schorsing of opheffing van de
voorlopige hechtenis heeft verzocht, kan eenmaal van een afwijzende
beslissing op dat verzoek bij het gerechtshof in hoger beroep komen,
uiterlijk drie dagen na de betekening. De verdachte die in hoger
beroep is gekomen van een afwijzende beslissing op een verzoek om
schorsing, kan niet daarna van een afwijzing van een verzoek om
opheffing in hoger beroep komen. De verdachte die in hoger beroep is
gekomen van een afwijzende beslissing op een verzoek om opheffing kan
niet daarna van een afwijzing van een verzoek om schorsing in hoger
beroep komen.

3. Op het hoger beroep wordt zo spoedig mogelijk beslist.

Artikel 88

Waar in deze paragraaf wordt gesproken van schorsing, wordt daaronder
begrepen opschorting.

Tweede afdeling A. Schadevergoeding

Artikel 89

1. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of
met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige
hechtenis niet is toegelaten, kan de rechter, op verzoek van de
gewezen verdachte, hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen
voor de schade welke hij tengevolge van ondergane verzekering,
klinische observatie of voorlopige hechtenis heeft geleden. Onder
schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat.

2. Een vergoeding, als bedoeld in het voorgaande lid, kan ook worden
toegekend voor de schade die de gewezen verdachte heeft geleden ten
gevolge van vrijheidsbeneming die hij in het buitenland heeft
ondergaan in verband met een door Nederlandse autoriteiten gedaan
verzoek om uitlevering.

3. Het verzoek kan slechts worden ingediend binnen drie maanden na de
beëindiging van de zaak. De behandeling van het verzoek door de
raadkamer vindt plaats in het openbaar.

4. De raadkamer is zoveel mogelijk samengesteld uit de leden die op de
terechtzitting over de zaak hebben gezeten.

5. Tot de toekenning is bevoegd het gerecht in feitelijke aanleg,
waarvoor de zaak tijdens de beëindiging daarvan werd of zou worden
vervolgd of anders het laatst werd vervolgd.
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6. Een verzoek om vergoeding van door de gewezen verdachte geleden
schade kan ook door zijn erfgenamen worden gedaan en de vergoeding kan
ook aan hen worden toegekend. Bij deze toekenning blijft een
vergoeding van het door de gewezen verdachte geleden nadeel dat niet
in vermogensschade bestaat achterwege. Indien de gewezen verdachte na
het indienen van zijn verzoek of na instelling van hoger beroep is
overleden, geschiedt de toekenning ten behoeve van zijn erfgenamen.

Artikel 90

1. De toekenning van een schadevergoeding heeft steeds plaats, indien
en voorzover daartoe, naar het oordeel van de rechter, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig
zijn.

2. Bij de bepaling van het bedrag wordt ook rekening gehouden met de
levensomstandigheden van den gewezen verdachte.

3. Indien de rechter beslist tot het toekennen van schadevergoeding,
wordt het uit te keren bedrag verrekend met geldboeten en andere aan
de Staat verschuldigde geldsommen, tot betaling waarvan de verzoeker
bij onherroepelijk geworden vonnis of arrest in een strafzaak is
veroordeeld of tot betaling waartoe de verzoeker op grond van een
jegens hem uitgevaardigde, onherroepelijk geworden strafbeschikking
verplicht is, een en ander voor zover die nog niet door hem zijn
voldaan.

4. In plaats van het toekennen van schadevergoeding kan de rechter
beschikken dat de dagen die de gewezen verdachte op grond van een
bevel tot inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis in detentie
heeft doorgebracht - geheel of gedeeltelijk - in mindering worden
gebracht bij de tenuitvoerlegging van een uit anderen hoofde opgelegde
onherroepelijke vrijheidsstraf.

5. De beschikking wordt onverwijld aan de gewezen verdachte of aan
zijn erfgenamen betekend.

Artikel 91

1. Tegen de door de rechtbank genomen beslissing staat den officier
van justitie binnen veertien dagen daarna en den gewezen verdachte of
zijne erfgenamen binnen eene maand na de beteekening hooger beroep
open bij het gerechtshof.

2. Ten aanzien van den gewezen verdachte of zijne erfgenamen vinden de
artikelen 447-455 overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
hetgeen in die artikelen met betrekking tot den raadsman is bepaald,
geldt voor hun advocaat.

3. Artikel 90, laatste lid, is van toepassing.

Artikel 92 [Vervallen per 28-07-1975]

Artikel 93

1. Voor het bedrag der schadevergoeding wordt door den voorzitter van
het college een bevelschrift van tenuitvoerlegging afgegeven.
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2. Uitbetaling geschiedt door de griffier.

Derde afdeeling. Inbeslagneming

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 94

1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen
om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen
voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht,
aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.

3. Van de inbeslagneming van een voorwerp wordt, ook in geval de
bevoegdheid tot inbeslagneming toekomt aan de rechter-commissaris of
de officier van justitie, door de opsporingsambtenaar een kennisgeving
van inbeslagneming opgemaakt. Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie
een voorwerp is inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven.
De opsporingsambtenaar stelt de kennisgeving zo spoedig mogelijk in
handen van de hulpofficier van justitie teneinde te doen beoordelen of
het beslag moet worden gehandhaafd.

Artikel 94a

1. In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete
van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen
inbeslaggenomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een
ter zake van dat misdrijf op te leggen geldboete.

2. In geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf,
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd,
kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht
tot verhaal voor een naar aanleiding van dat misdrijf op te leggen
verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

3. Ingeval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van
de vierde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in
beslaggenomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een
ter zake van dat misdrijf op te leggen maatregel als bedoeld in
artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

4. 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, of degene aan
wie, in het in het derde lid bedoelde geval, de maatregel als bedoeld
in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht kan worden opgelegd,
kunnen in beslag worden genomen indien voldoende aanwijzingen bestaan
dat deze voorwerpen geheel of ten dele aan die ander zijn gaan
toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te
bemoeilijken of te verhinderen, en die ander dit wist of
redelijkerwijze kon vermoeden.

5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, kunnen tevens andere aan
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de betrokken persoon toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen,
tot ten hoogste de waarde van de in het vierde lid bedoelde
voorwerpen.

6. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle
vermogensrechten.

Artikel 94b

Voor de toepassing van de artikelen 94 en 94a geldt:

1°. dat beslag op vorderingen wordt gelegd en beëindigd door een
schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar;

2°. dat beslag op rechten aan toonder of order geschiedt door beslag
op het papier;

3°. dat bij het leggen van beslag op aandelen en effecten op naam en
bij het leggen en beëindigen van beslag op onroerende registergoederen
de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder wordt ingeroepen en
formaliteiten in acht genomen worden welke ingevolge het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering gelden ten aanzien van de mededeling of
aanzegging van de inbeslagneming, dan wel de betekening van het
proces-verbaal van inbeslagneming, de aantekening, inschrijving of
doorhaling in registers en de betekening daarvan aan derden;

4°. dat bij het leggen en beëindigen van beslag op schepen en
luchtvaartuigen formaliteiten in acht genomen worden welke ingevolge
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelden ten aanzien van de
betekening van het proces-verbaal van inbeslagneming, en ingevolge
enige regeling inzake teboekgestelde schepen, onderscheidenlijk
luchtvaartuigen ten aanzien van de inschrijving en doorhaling daarvan
in registers.

Artikel 94c

Op het beslag, bedoeld in artikel 94a, 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
voorzieningenrechter van de rechtbank vereist is, noch vrees voor
verduistering behoeft te bestaan;

b. een maximum bedrag waarvoor het recht tot verhaal zal worden
uitgeoefend in het proces-verbaal 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 proces-verbaal van inbeslagneming
en het afgeven van een bewijs van ontvangst aan degene bij wie de
voorwerpen in beslag zijn genomen;
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e. het niet in acht nemen van termijnen waarbinnen betekening van het
beslag moet plaatsvinden, buiten de gevallen van artikel 94b, onder
3°, 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, zo 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 117 en 118 toepasselijk zijn;

i. de beëindiging van het beslag met inachtneming van de bepalingen
van dit Wetboek geschiedt.

Artikel 94d

1. Tot bewaring van het recht tot verhaal kan de officier van justitie
namens de staat de bevoegdheden uitoefenen, welke in het Burgerlijk
Wetboek en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn
toegekend aan een schuldeiser die in zijn verhaalsmogelijkheden is
benadeeld als gevolg van een onverplicht door de schuldenaar verrichte
rechtshandeling. Artikel 94c, onder c en e, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Voor de toepassing van de artikelen 46 en 47, Boek 3, van het
Burgerlijk Wetboek geldt het in die artikelen bedoelde vermoeden van
wetenschap voor rechtshandelingen welke door de verdachte of
veroordeelde zijn verricht binnen één jaar vóór het tijdstip waarop de
vervolging tegen hem is aangevangen.

3. De officier van justitie heeft voorts tot bewaring van het recht
tot verhaal de bevoegdheid namens de staat als schuldeiser in het
faillissement van de verdachte of veroordeelde op te komen. Zolang het
bedrag van de boete of van het te ontnemen wederrechtelijk verkregen
voordeel nog niet vaststaat wordt hij geacht voor een voorwaardelijke
vordering op te komen.

4. De officier van justitie behoudt de in de eerste twee leden
bedoelde bevoegdheden ondanks faillissement, voor zover de voorwerpen
waarop de onverplichte rechtshandelingen betrekking hebben, niet door
de curator op grond van de artikelen 42 tot en met 51 van de
Faillissementswet worden opgevorderd.

§ 2. Inbeslagneming door opsporingsambtenaren of bijzondere personen

Artikel 95

1. Hij die den verdachte aanhoudt of staande houdt, kan voor
inbeslagneming vatbare voorwerpen, door dezen met zich gevoerd, in
beslag nemen.

2. Met betrekking tot het onderzoek aan of in het lichaam of het
onderzoek aan de kleding van de aangehouden verdachte geldt artikel
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56.

Artikel 96

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd de daarvoor vatbare
voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.

2. De opsporingsambtenaar kan, in afwachting van de komst van de
rechter of ambtenaar die bevoegd is ter inbeslagneming de plaats te
doorzoeken, de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om
wegmaking, onbruikbaarmaking, onklaarmaking of beschadiging van voor
inbeslagneming vatbare voorwerpen te voorkomen. Deze maatregelen
kunnen de vrijheid van personen die zich ter plaatse bevinden
beperken.

Artikel 96a

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de opsporingsambtenaar een persoon die
redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van een voor
inbeslagneming vatbaar voorwerp bevelen dat hij dit ter inbeslagneming
zal uitleveren.

2. Het bevel wordt niet gegeven aan de verdachte.

3. Op grond van hun bevoegdheid tot verschoning zijn niet verplicht
aan het bevel te voldoen:

a. de personen bedoeld bij artikel 217;

b. de personen bedoeld bij artikel 218, voorzover de uitlevering
met hun plicht tot geheimhouding in strijd zou zijn;

c. de personen bedoeld bij artikel 219, voorzover de uitlevering
hen of een hunner daarin genoemde betrekkingen aan het gevaar van
een strafrechtelijke vervolging zou blootstellen.

4. Ten aanzien van brieven kan het bevel alleen worden gegeven, indien
deze van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem
betrekking hebben, of wel indien zij het voorwerp van het strafbare
feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben.

5. Het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van pakketten,
brieven, stukken en andere berichten, welke aan een postvervoerbedrijf
als bedoeld in de Postwet 2009 of een geregistreerde ingevolge artikel
2.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet dan wel aan een andere
instelling van vervoer zijn toevertrouwd.

Artikel 96b

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd ter inbeslagneming een
vervoermiddel, met uitzondering van het woongedeelte zonder
toestemming van de bewoner, te doorzoeken en zich daartoe de toegang
tot dit vervoermiddel te verschaffen.
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2. Indien zulks met het oog op de uitoefening van de in het eerste lid
verleende bevoegdheid noodzakelijk is, kan de opsporingsambtenaar:

a. van de bestuurder van het vervoermiddel vorderen dat hij het
vervoermiddel tot stilstand brengt, en

b. het vervoermiddel vervolgens naar een daartoe door hem
aangewezen plaats overbrengen of door de bestuurder laten
overbrengen.

Artikel 96c

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, kan de officier van justitie ter inbeslagneming elke
plaats, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de
bewoner en een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning
als bedoeld in artikel 218, doorzoeken.

2. Bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de
officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan een hulpofficier
deze bevoegdheid uitoefenen. Hij behoeft daartoe de machtiging van de
officier van justitie. Indien vanwege de vereiste spoed of de
onbereikbaarheid van de officier van justitie de machtiging niet
tijdig kan worden gevraagd, kan de machtiging binnen drie dagen na de
doorzoeking door de officier van justitie worden verleend. Weigert de
officier van justitie de machtiging, dan draagt hij zorg dat de
gevolgen van de doorzoeking zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

3. Het doorzoeken van plaatsen overeenkomstig het bepaalde in het
eerste lid geschiedt onder leiding van de officier van justitie of, in
geval van toepassing van het tweede lid, onder leiding van de
hulpofficier.

4. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 97

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, kan de officier van justitie, bij dringende
noodzakelijkheid en indien het optreden van de rechter-commissaris
niet kan worden afgewacht, ter inbeslagneming de volgende plaatsen
doorzoeken:

a. een woning zonder toestemming van de bewoner, en

b. een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning
als bedoeld in artikel 218.

2. Voor een doorzoeking als bedoeld in het eerste lid behoeft de
officier van justitie de machtiging van de rechter-commissaris. Deze
machtiging is met redenen omkleed.

3. Kan ook het optreden van de officier van justitie niet worden
afgewacht, dan komt de bevoegdheid tot doorzoeking toe aan de
hulpofficier. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige
toepassing. De machtiging van de rechter-commissaris wordt zo mogelijk
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door tussenkomst van de officier van justitie gevraagd.

4. Indien de rechter-commissaris aan een hulpofficier van justitie
machtiging heeft verleend ter inbeslagneming een woning zonder
toestemming van de bewoner te doorzoeken, is voor het binnentreden in
die woning door de betrokken hulpofficier van justitie geen machtiging
als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden
vereist.

5. Artikel 96, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 98

1. Bij personen met bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld bij
artikel 218, worden, tenzij met hunne toestemming, niet in beslag
genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot
geheimhouding zich uitstrekt. De rechter-commissaris is bevoegd ter
zake te beslissen.

2. Indien de persoon met bevoegdheid tot verschoning bezwaar maakt
tegen de inbeslagneming van brieven of andere geschriften omdat zijn
plicht tot geheimhouding zich daartoe uitstrekt, wordt niet tot
kennisneming overgegaan dan nadat de rechter-commissaris daarover
heeft bepaald.

3. De rechter-commissaris die beslist dat inbeslagneming is
toegestaan, deelt de persoon met bevoegdheid tot verschoning mede dat
tegen zijn beslissing beklag open staat bij het gerecht in feitelijke
aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd en tevens dat niet tot
kennisneming wordt overgegaan dan nadat onherroepelijk over het beklag
is beslist.

4. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris kan de persoon met
bevoegdheid tot verschoning binnen veertien dagen na de betekening
daarvan een klaagschrift indienen bij het gerecht in feitelijke aanleg
waarvoor de zaak wordt vervolgd. Artikel 552a is van toepassing.

5. Een doorzoeking vindt bij zodanige personen, tenzij met hun
toestemming, alleen plaats voor zover het zonder schending van het
stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden, en strekt zich niet
uit tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van
het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben.

Artikel 99

1. Tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, wordt tot
inbeslagneming in eene woning niet overgegaan dan nadat de bewoner of,
indien hij afwezig is, een zijner aanwezige huisgenoten is gehoord en
vruchteloos uitgenodigd het voorwerp vrijwillig af te geven ter
inbeslagneming.

2. Voorzoover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet,
stelt de opsporende ambtenaar den bewoner of, indien deze afwezig is,
een zijner aanwezige huisgenooten in de gelegenheid, zich omtrent de
ter plaatse inbeslaggenomen voorwerpen te verklaren. Hetzelfde geldt
ten aanzien van den verdachte, indien deze tegenwoordig is.

Artikel 99a
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De verdachte is bevoegd zich tijdens het doorzoeken van plaatsen door zijn
raadsman te doen bijstaan, zonder dat de doorzoeking daardoor mag worden
opgehouden.

Artikel 100

1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67,
eerste lid, kan de officier van justitie ter inbeslagneming de
uitlevering tegen ontvangstbewijs bevelen van de pakketten, brieven,
stukken en andere berichten, welke aan een postvervoerbedrijf als
bedoeld in de Postwet 2009 of een geregistreerde ingevolge artikel
2.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet dan wel aan een andere
instelling van vervoer zijn toevertrouwd; een en ander voor zover zij
klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn
of op hem betrekking hebben, of wel indien zij klaarblijkelijk het
voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan
gediend hebben.

2. Ieder die ten behoeve van dat vervoer zoodanige zaken onder zich
heeft of krijgt, geeft dienaangaande aan den officier van justitie of
aan den hulpofficier op diens vordering de door dezen gewenschte
inlichtingen. De artikelen 217-219 zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 101

1. De officier van justitie geeft inbeslaggenomen pakketten, brieven,
stukken en andere berichten, welke aan een postvervoerbedrijf als
bedoeld in de Postwet 2009 of een geregistreerde ingevolge artikel
2.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet dan wel aan een andere
instelling van vervoer waren toevertrouwd en welker inbeslagneming
niet wordt gehandhaafd onverwijld aan de vervoerder ter verzending
terug.

2. Tot de kennisneming van de inhoud der overige zaken, voor zover
deze gesloten zijn, gaat de officier van justitie niet over dan na
daartoe door de rechter-commissaris te zijn gemachtigd.

3. De machtiging kan zowel mondeling als schriftelijk worden gevorderd
en verleend.

4. Wordt de machtiging geweigerd, dan geeft de officier van justitie
de inbeslaggenomen zaken onverwijld aan de vervoerder ter verzending
terug.

Artikel 102

1. Blijken de zaken na opening van belang voor het onderzoek, dan
voegt de officier van justitie deze bij de processtukken of de stukken
van overtuiging. In het tegenovergestelde geval worden zij, na door
den officier van justitie te zijn gesloten, door dezen onverwijld naar
hunne bestemming verzonden.

2. Voorzoover het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, worden
zij vooraf door den officier van justitie gewaarmerkt.

3. De inhoud van de door den officier van justitie geopende zaken,

3.32. teksten 291



MEDS, Release 1215

voorzoover deze niet bij de processtukken of de stukken van
overtuiging zijn gevoegd, wordt door hem geheim gehouden. Gelijke
geheimhouding wordt door hem en door den hulpofficier van justitie in
acht genomen ter zake van de inlichtingen in artikel 100, tweede lid,
vermeld, voor zoover daarvan niet uit de processtukken blijkt.

4. Van de inbeslagneming, de teruggave, de opening en de verzending
wordt door den officier van justitie proces-verbaal opgemaakt dat bij
de processtukken wordt gevoegd.

Artikel 102a

1. De hulpofficier van justitie of de opsporingsambtenaar stelt
inbeslaggenomen gesloten brieven onverwijld ter beschikking van de
officier van justitie.

2. De officier van justitie geeft de gesloten brieven, welker
inbeslagneming niet wordt gehandhaafd, onverwijld terug aan degene bij
wie zij inbeslaggenomen zijn.

3. De artikelen 101, tweede, derde en vierde lid, en 102 zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de brieven die niet
bij de processtukken of de stukken van overtuiging worden gevoegd,
worden teruggegeven aan degene bij wie zij inbeslaggenomen zijn.

§ 2a. Inbeslagneming op grond van artikel 94a

Artikel 103

1. Beslag kan op grond van artikel 94a slechts worden gelegd of
gehandhaafd krachtens schriftelijke machtiging op vordering van de
officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris.

2. De machtiging wordt door de officier van justitie zo spoedig
mogelijk aan de verdachte of veroordeelde, en zo het beslag onder een
derde is gelegd, ook aan deze betekend op de wijze zoals voorzien bij
dit wetboek of door de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig de wijze van
betekening van het verlof, bedoeld in artikel 702, tweede lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. Beslag op grond van artikel 94a kan in geval van ontdekking op
heterdaad op vordering van de officier van justitie ook worden gelegd
krachtens mondelinge machtiging van de rechter-commissaris. Door de
opsporingsambtenaar wordt een proces-verbaal van de inbeslagneming
opgemaakt. Aan de verdachte of veroordeelde wordt een bewijs van
ontvangst afgegeven. Zo het beslag onder een derde is gelegd wordt ook
aan deze een bewijs van ontvangst afgegeven. De rechter-commissaris
stelt de mondeling gegeven machtiging achteraf op schrift. Het tweede
lid is van overeenkomstige toepassing.

4. Het in het derde lid bepaalde is niet van toepassing ten aanzien
van voorwerpen als bedoeld in artikel 94b.

§ 3. Inbeslagneming door den rechter-commissaris

Artikel 104

1. De rechter-commissaris is tot inbeslagneming van alle daarvoor
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vatbare voorwerpen bevoegd. Buiten het geval hij uit hoofde van de
artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, vindt
inbeslagneming door de rechter-commissaris slechts plaats op vordering
van de officier van justitie.

2. Artikel 98, eerste lid, is van toepassing.

Artikel 105

1. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van
justitie en indien hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183
onderzoekshandelingen verricht tevens ambtshalve, bevelen dat hij die
redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van een voor
inbeslagneming vatbaar voorwerp, dit ter inbeslagneming aan hem zal
uitleveren of op de griffie van de rechtbank overbrengen, een en ander
binnen de termijn en op de wijze bij het bevel te bepalen. De
vordering vermeldt het strafbare feit en indien bekend de naam of
anders een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte,
alsmede de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke
voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid zijn vervuld.

2. Het bevel wordt mondeling of schriftelijk gegeven. In het laatste
geval wordt het beteekend.

3. Artikel 96a, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 106 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 107 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 108

1. De rechter-commissaris kan op verzoek van den belanghebbende
bevelen dat dezen door den griffier kosteloos een gewaarmerkt
afschrift der uitgeleverde of overgebrachte brieven of geschriften zal
worden gegeven.

2. Betreft het een authentiek stuk onder bewaring van een openbaren
bewaarder, dan kan het afschrift in de plaats van het oorspronkelijke
stuk strekken, zoolang dit niet is terug ontvangen.

Artikel 109

Indien het over te brengen stuk een gedeelte uitmaakt van een register,
waarvan het niet kan worden afgescheiden, kan de rechter-commissaris
bevelen dat het register, voor de tijd bij het bevel te bepalen, ter
inzage of voor het maken van een afschrift zal worden overgebracht.

Artikel 110

1. De rechter-commissaris kan, op vordering van de officier van
justitie en indien hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183
onderzoekshandelingen verricht tevens ambtshalve, ter inbeslagneming
elke plaats doorzoeken. Hij kan zich daarbij doen vergezellen van
bepaalde door hem aangewezen personen. De vordering vermeldt het
strafbare feit en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de verdachte, alsmede de feiten of
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omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor
uitoefening van de bevoegdheid zijn vervuld.

2. Het doorzoeken van plaatsen overeenkomstig het bepaalde in het
eerste lid geschiedt onder leiding van de rechter-commissaris in
tegenwoordigheid van de officier van justitie of, in geval van diens
verhindering, van een hulpofficier van justitie.

3. De artikelen 98, 99 en 99a zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 111 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 112 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 113 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 114

1. De artikelen 100 tot en met 102 zijn van overeenkomstige toepassing
op de rechter-commissaris die uit hoofde van de artikelen 181 tot en
met 183 onderzoekshandelingen verricht.

2. De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van de inhoud van
inbeslaggenomen gesloten pakketten, brieven, stukken en andere
berichten, welke aan een postvervoerbedrijf als bedoeld in de Postwet
2009 of een geregistreerde ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet dan wel aan een andere instelling van vervoer
waren toevertrouwd, zal worden kennis genomen, voor zover zij
klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn
of op hem betrekking hebben, of wel indien zij klaarblijkelijk het
voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan
gediend hebben.

Artikel 115 [Vervallen per 01-02-1959]

§ 4. Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen

Artikel 116

1. De hulpofficier van justitie of de officier van justitie die op
grond van artikel 94, derde lid, in kennis is gesteld van de
kennisgeving van inbeslagneming, beslist over het voortduren van het
beslag in het belang van de strafvordering. Indien dit belang niet of
niet meer aanwezig is, beëindigt hij het beslag en doet hij het
voorwerp teruggeven aan degene bij wie het voorwerp in beslag is
genomen. De hulpofficier van justitie pleegt desgeraden overleg met de
officier van justitie voordat hij de beslissing neemt.

2. Indien degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen ten
overstaan van de rechter-commissaris, de officier van justitie of een
opsporingsambtenaar schriftelijk verklaart afstand te doen van het
voorwerp, kan de hulpofficier van justitie of het openbaar ministerie:

a. het voorwerp doen teruggeven aan degene die redelijkerwijs als
rechthebbende kan worden aangemerkt;

b. gelasten dat het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende in
bewaring zal blijven, indien teruggave aan degene die
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redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt, nog niet
mogelijk is;

c. in geval degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen
verklaart dat het hem toebehoort, gelasten dat daarmee wordt
gehandeld als ware het verbeurd verklaard of onttrokken aan het
verkeer.

3. Wordt een verklaring als bedoeld in het tweede lid niet afgelegd,
dan kan het openbaar ministerie de beslissing onder a of b alsnog
nemen, indien degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen, zich
niet binnen veertien dagen nadat het openbaar ministerie hem
schriftelijk kennis heeft gegeven van het voornemen tot zodanige
beslissing, daarover heeft beklaagd of het door hem ingestelde beklag
ongegrond is verklaard. Op het beklag is titel IX van het Vierde Boek
van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een verklaring als bedoeld in het tweede lid niet wordt
afgelegd en het openbaar ministerie voornemens is het voorwerp terug
te geven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden
aangemerkt, is het bevoegd het voorwerp reeds aanstonds, in afwachting
van de mogelijkheid tot teruggave, aan deze in bewaring te geven,
indien degene bij wie het voorwerp is inbeslaggenomen, dit kennelijk
door middel van een strafbaar feit aan die rechthebbende heeft
onttrokken of onttrokken hield. Degene aan wie het voorwerp is
afgegeven, is in dat geval bevoegd het voorwerp te gebruiken.

5. Indien het openbaar ministerie overeenkomstig het tweede of vierde
lid of de rechtbank overeenkomstig artikel 353, tweede lid, de
bewaring van het voorwerp heeft gelast, doet het openbaar ministerie
dit voorwerp na het bekend worden van de rechthebbende aan deze
teruggeven.

6. De in dit artikel bedoelde beslissingen laten ieders rechten ten
aanzien van het voorwerp onverlet.

Artikel 117

1. De inbeslaggenomen voorwerpen worden niet vervreemd, vernietigd,
prijsgegeven of tot een ander doel dan het onderzoek bestemd, tenzij
na verkregen machtiging.

2. De in het eerste lid bedoelde machtiging kan door het openbaar
ministerie worden verleend ten aanzien van voorwerpen

a. die niet geschikt zijn voor opslag;

b. waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke
verhouding staan tot hun waarde;

c. die vervangbaar zijn en waarvan de tegenwaarde op eenvoudige
wijze kan worden bepaald.

Ten aanzien van inbeslaggenomen voorwerpen die van zodanige aard zijn
dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het
algemeen belang, wordt slechts machtiging tot vernietiging verleend.

3. De in het eerste lid bedoelde machtiging is gericht tot de
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bewaarder of aan de ambtenaar die de voorwerpen in afwachting van hun
vervoer naar de bewaarder onder zich heeft. Degene aan wie de
machtiging is gericht, draagt zorg voor de bepaling van de waarde die
het voorwerp op dat moment bij verkoop redelijkerwijs zou hebben
opgebracht.

4. Indien inbeslaggenomen voorwerpen op grond van de machtiging van
het openbaar ministerie tegen baat worden vervreemd, blijft het
beslag, onverminderd het bepaalde in artikel 116, rusten op de
verkregen opbrengst.

5. Indien het openbaar ministerie op het schriftelijk verzoek van de
bewaarder hem de machtiging te verlenen als bedoeld in het eerste lid,
niet binnen zes weken een beslissing heeft genomen, is de bewaarder
bevoegd te handelen overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 117a

Indien het openbaar ministerie een van de beslissingen bedoeld in de
artikelen 116 en 117 neemt terwijl de rechter-commissaris uit hoofde van
de artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, doet het
daarvan mededeling aan de rechter-commissaris.

Artikel 118

1. Bij toepassing van artikel 116, tweede lid, onder b, of indien het
belang van de strafvordering zich verzet tegen teruggave en geen
machtiging als bedoeld in artikel 117, eerste lid, is verleend, worden
de inbeslaggenomen voorwerpen, zodra het belang van het onderzoek het
toelaat, in opdracht van het openbaar ministerie, gesteld onder de
hoede van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bewaarder.
De artikelen 116 en 117 zijn toepassing.

2. Inbeslaggenomen voorwerpen kunnen ook aan een andere door het
openbaar ministerie aangewezen bewaarder in gerechtelijke bewaring
worden gegeven, indien dit voor het behoud, de bestemming of de
beveiliging van deze voorwerpen redelijkerwijs noodzakelijk is.

3. De bewaarder is bevoegd de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen,
voor zover het andere roerende zaken dan geld betreft, te beëindigen
na een tijdsverloop van twee jaren te rekenen vanaf de datum van
inbeslagneming. In dat geval handelt hij met het voorwerp
overeenkomstig artikel 117, eerste lid.

4. Indien het inbeslaggenomen voorwerp wordt bewaard op grond van de
last als bedoeld in artikel 353, tweede lid, onder c, kan de bewaarder
de hem in het derde lid toegekende bevoegdheid tot beëindiging van de
bewaring niet uitoefenen voordat drie maanden zijn verstreken nadat de
einduitspraak onherroepelijk is geworden.

5. De bewaarder oefent de bevoegdheid, bedoeld in het derde of vierde
lid, niet uit, indien het openbaar ministerie binnen veertien dagen
nadat de bewaarder van het bestaan van de bevoegdheid schriftelijk
heeft kennis gegeven, meedeelt tegen uitoefening daarvan bezwaar te
hebben.

Artikel 118a

1. Het openbaar ministerie kan ambtshalve of op verzoek van de
beslagene of van een andere belanghebbende een voorwerp dat op grond
van artikel 94a in beslag is genomen onder zekerheidsstelling doen
teruggeven.

2. De zekerheid bestaat in de storting van geldswaarden door de
beslagene of een derde, of in de verbintenis van een derde als
waarborg, voor een bedrag en op een wijze als door het openbaar
ministerie wordt aanvaard.

Artikel 118b [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 119

1. Een last tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp dat in
bewaring is gegeven, is gericht tot de bewaarder.

2. Indien de bewaarder niet aan de last tot teruggave kan voldoen,
omdat de bewaring van het voorwerp overeenkomstig de machtiging,
bedoeld in artikel 117, tweede lid, dan wel op de wijze voorzien in
artikel 118, derde lid, is beëindigd, gaat de bewaarder over tot
uitbetaling van de prijs, die het voorwerp bij verkoop door hem heeft
opgebracht of redelijkerwijze zou hebben opgebracht.

3. Indien de bewaarder, buiten de gevallen in het tweede lid bedoeld,
niet in staat is aan de last tot teruggave te voldoen, houdt de
bewaarder het voorwerp ter beschikking van de rechthebbende totdat hem
in gevolge artikel 118, derde lid, de bevoegdheid toekomt de bewaring
te beëindigen. In het geval als bedoeld in artikel 353, tweede lid,
onder b of c houdt de bewaarder, indien hem evenbedoelde bevoegdheid
zou toekomen, het voorwerp niettemin ter beschikking van de
rechthebbende gedurende tenminste drie maanden nadat de einduitspraak
onherroepelijk is geworden.

4. De bewaarder geeft het voorwerp niet terug zolang er een beslag op
rust, door een derde gelegd ingevolge Boek II, titels 2, 3 en 4, en
Boek III, titel 4, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
tenzij degene door wie de last tot teruggave is gegeven uitdrukkelijk
anders bepaalt.

Artikel 119a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften
gegeven met betrekking tot de toepassing van artikel 117, eerste tot en
met het derde lid, 118, tweede lid, en 118a omtrent de wijze waarop de
inbeslaggenomen voorwerpen worden aangeboden aan de bewaarder, de wijze
waarop deze worden bewaard en ter beschikking van het onderzoek gehouden.

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 121 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1996]

Vierde afdeeling. Handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen

Artikel 124

1. Voor de handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen
draagt zorg de voorzitter van het college, of de rechter of ambtenaar,
die met de leiding dier verrichtingen is belast.

2. Deze neemt de noodige maatregelen opdat die ambtsverrichtingen
zonder stoornis zullen kunnen plaats vinden.

3. Indien daarbij iemand de orde verstoort of op eenigerlei wijze
hinderlijk is, kan de betrokken voorzitter, rechter of ambtenaar, na
hem zoo noodig te hebben gewaarschuwd, bevelen dat hij zal vertrekken
en, ingeval van weigering, hem doen verwijderen en tot den afloop der
ambtsverrichtingen in verzekering doen houden.

4. Van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat bij de
processtukken wordt gevoegd.

5. Met de dienst der gerechten zijn belast ambtenaren van politie,
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, dan wel andere
ambtenaren of functionarissen, voor zover die ambtenaren of
functionarissen door Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn
aangewezen. Deze ambtenaren of functionarissen nemen de aanwijzingen
in acht van de voorzitter van het college, de rechter of de ambtenaar,
bedoeld in het eerste lid.

Vijfde afdeling. Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een doorzoeking

Artikel 125

1. In geval van een schouw of het doorzoeken van plaatsen kan de
daarmede belaste rechter of ambtenaar de nodige maatregelen tot
bewaking of afsluiting nemen of doen nemen en bevelen dat niemand
zich, zonder zijn uitdrukkelijke bewilliging, van de plaats van
onderzoek zal verwijderen of gebruik zal maken van de zich op de
plaats van onderzoek bevindende telecommunicatievoorzieningen zolang
het onderzoek aldaar niet is afgelopen.

2. Hij kan de overtreders van het bevel doen vatten en tot den afloop
doen aanhouden.

Artikel 125a [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 125b [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 125c [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 125d [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 125e [Vervallen per 01-03-1993]

Zesde afdeling

Artikel 125f [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 125g [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 125h [Vervallen per 01-02-2000]

Zevende afdeling. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens

Artikel 125i

Aan de rechter-commissaris, de officier van justitie, de hulpofficier van
justitie en de opsporingsambtenaar komt onder dezelfde voorwaarden als
bedoeld in de artikelen 96b, 96c, eerste, tweede en derde lid, 97, eerste
tot en met vierde lid, en 110, eerste en tweede lid, de bevoegdheid toe
tot het doorzoeken van een plaats ter vastlegging van gegevens die op deze
plaats op een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd. In het belang
van het onderzoek kunnen zij deze gegevens vastleggen. De artikelen 96,
tweede lid, 98, 99 en 99a zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 125j

1. In geval van een doorzoeking kan vanaf de plaats waar de
doorzoeking plaatsvindt, in een elders aanwezig geautomatiseerd werk
onderzoek worden gedaan naar in dat werk opgeslagen gegevens die
redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. Worden
dergelijke gegevens aangetroffen, dan kunnen zij worden vastgelegd.

2. Het onderzoek reikt niet verder dan voor zover de personen die
plegen te werken of te verblijven op de plaats waar de doorzoeking
plaatsvindt, vanaf die plaats, met toestemming van de rechthebbende
tot het geautomatiseerde werk, daartoe toegang hebben.

Artikel 125k

1. Voor zover het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert,
kan indien toepassing is gegeven aan artikel 125i of artikel 125j tot
degeen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt
van de wijze van beveiliging van een geautomatiseerd werk, het bevel
worden gericht toegang te verschaffen tot de aanwezige
geautomatiseerde werken of delen daarvan. Degeen tot wie het bevel is
gericht, dient desgevraagd hieraan gevolg te geven door de kennis
omtrent de beveiliging ter beschikking te stellen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien in een
geautomatiseerd werk versleutelde gegevens worden aangetroffen. Het
bevel richt zich tot degeen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed
dat hij kennis draagt van de wijze van versleuteling van deze
gegevens.

3. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gegeven aan de
verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 125l

Naar gegevens die zijn ingevoerd door of vanwege personen met bevoegdheid
tot verschoning als bedoeld in artikel 218, vindt, tenzij met hun
toestemming, geen onderzoek plaats voor zover daartoe hun plicht tot
geheimhouding zich uitstrekt. Een onderzoek in een geautomatiseerd werk
waarin zodanige gegevens zijn opgeslagen, vindt, tenzij met hun
toestemming, slechts plaats, voor zover dit zonder schending van het
stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden.

Artikel 125la

Indien bij een doorzoeking ter vastlegging van gegevens bij een aanbieder
van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare
telecommunicatiedienst gegevens worden aangetroffen die niet voor deze
bestemd of van deze afkomstig zijn, is de officier van justitie slechts
bevoegd te bepalen dat van deze gegevens wordt kennisgenomen en dat deze
worden vastgelegd, voor zover zij klaarblijkelijk van de verdachte
afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn, op hem betrekking hebben of tot het
begaan van het strafbare feit hebben gediend, ofwel klaarblijkelijk met
betrekking tot die gegevens het strafbare feit is gepleegd. De officier
van justitie behoeft hiervoor een voorafgaande schriftelijke machtiging,
op zijn vordering te verlenen door de rechter-commissaris.

Artikel 125m

1. Leidt een doorzoeking tot vastlegging of ontoegankelijkmaking van
gegevens, dan wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen
schriftelijk mededeling gedaan van deze vastlegging of
ontoegankelijkmaking en van de aard van de vastgelegde of
ontoegankelijk gemaakte gegevens. De mededeling blijft achterwege,
indien uitreiking van de mededeling redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. De officier van justitie dan wel, indien de rechter-commissaris de
bevoegdheid tot doorzoeking heeft toegepast, de rechter-commissaris
kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde mededeling aan een
betrokkene wordt uitgesteld zolang het belang van het onderzoek zich
tegen mededeling aan deze betrokkene verzet.

3. Als betrokkene in de zin van dit artikel worden aangemerkt:

a. de verdachte;

b. de verantwoordelijke voor de gegevens;

c. de rechthebbende van een plaats waar een doorzoeking heeft
plaatsgevonden.

4. Indien de betrokkene de verdachte is, kan mededeling achterwege
blijven, indien hij door opneming in de processtukken van de
vastlegging van gegevens en van de aard van de vastgelegde gegevens op
de hoogte komt.

Artikel 125n

1. Zodra blijkt dat de gegevens die zijn vastgelegd tijdens een
doorzoeking, van geen betekenis zijn voor het onderzoek, worden zij
vernietigd.

2. De vernietiging vindt plaats door of op last van degeen die de
gegevens heeft opgenomen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal
opgemaakt, dat wordt toegevoegd aan de processtukken.

3. De officier van justitie kan bepalen dat gegevens, vastgelegd
tijdens een doorzoeking, kunnen worden gebruikt voor:

a. een ander strafrechtelijk onderzoek dan waartoe de bevoegdheid
is uitgeoefend;

b. verwerking met het oog op het verkrijgen van inzicht in de
betrokkenheid van personen bij misdrijven en handelingen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet
politiegegevens.

4. Indien toepassing is gegeven aan het derde lid, onderdeel a,
behoeven de gegevens, in afwijking van het eerste lid, niet te worden
vernietigd totdat het andere onderzoek is geëindigd. Is toepassing
gegeven aan het derde lid, onderdeel b, dan behoeven de gegevens niet
te worden vernietigd, totdat de Wet politiegegevens opslag van de
gegevens niet meer toestaat.

Artikel 125o

1. Indien bij een doorzoeking in een geautomatiseerd werk gegevens
worden aangetroffen met betrekking tot welke of met behulp waarvan het
strafbare feit is gepleegd, kan de officier van justitie dan wel
indien deze de doorzoeking verricht, de rechter-commissaris bepalen
dat die gegevens ontoegankelijk worden gemaakt voor zover dit
noodzakelijk is ter beëindiging van het strafbare feit of ter
voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

2. Onder ontoegankelijkmaking van gegevens wordt verstaan het treffen
van maatregelen om te voorkomen dat de beheerder van het in het eerste
lid bedoelde geautomatiseerde werk of derden verder van die gegevens
kennisnemen of gebruikmaken, alsmede ter voorkoming van de verdere
verspreiding van die gegevens. Onder ontoegankelijkmaking wordt mede
verstaan het verwijderen van de gegevens uit het geautomatiseerde
werk, met behoud van de gegevens ten behoeve van de strafvordering.

3. Zodra het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen
opheffing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, bepaalt de
officier van justitie dan wel, indien deze de doorzoeking heeft
verricht, de rechter-commissaris dat de gegevens weer ter beschikking
van de beheerder van het geautomatiseerde werk worden gesteld.

Negende afdeling. strafrechtelijk financieel onderzoek

Artikel 126

1. In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete
van de vijfde categorie kan worden opgelegd en waardoor op geld
waardeerbaar voordeel van enig belang kan zijn verkregen, kan
overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling een strafrechtelijk
financieel onderzoek worden ingesteld.

2. Een strafrechtelijk financieel onderzoek is gericht op de bepaling
van het door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel, met het
oog op de ontneming daarvan op grond van artikel 36e van het Wetboek
van Strafrecht.

3. Het strafrechtelijk financieel onderzoek wordt ingesteld krachtens
een met redenen omklede machtiging van de rechter-commissaris, op
vordering van de officier van justitie die met de opsporing van het
strafbare feit is belast, verleend.

4. De vordering van de officier van justitie is met redenen omkleed.
Bij de vordering wordt een lijst van voorwerpen overgelegd die reeds
op grond van artikel 94a, tweede, vierde en vijfde lid, in beslag zijn
genomen.

5. De officier van justitie informeert periodiek uit eigen beweging of
op diens verzoek de rechter-commissaris over de voortgang van het
strafrechtelijk financieel onderzoek. De rechter-commissaris licht de
rechtbank in, indien hij zulks met het oog op artikel 126e, eerste
lid, nodig oordeelt. De rechter-commissaris doet hiervan mededeling
aan de officier van justitie.

Artikel 126a

1. Krachtens de ingevolge artikel 126 gegeven machtiging is een met
het strafrechtelijk financieel onderzoek belaste opsporingsambtenaar
op vertoon van een afschrift van de machtiging bevoegd, ten einde
inzicht te verkrijgen in de vermogenspositie van degene tegen wie het
onderzoek is gericht, aan een ieder te bevelen hem op de eerste
vordering:

a. opgave te doen of inzage of afschrift te geven van bescheiden
of van gegevens, niet zijnde gegevens als bedoeld in artikel
126nd, tweede lid, derde volzin;

b. op te geven of, en zo ja welke, vermogensbestanddelen hij
onder zich heeft of heeft gehad, welke toebehoren of hebben
toebehoord aan degene tegen wie het onderzoek is gericht;

en aldus verstrekte schriftelijke bescheiden in beslag te nemen.

2. Het bevel wordt niet gericht aan degene tegen wie het onderzoek is
gericht.

3. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Ter gelegenheid van het eerste verhoor van degene tegen wie het
onderzoek is gericht wordt hem door de verhorende rechter of ambtenaar
een afschrift van de in artikel 126 bedoelde vordering en machtiging
ter hand gesteld.

5. Degene tot wie een vordering als bedoeld in het eerste lid is
gericht, neemt in het belang van het onderzoek geheimhouding in acht
omtrent al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is.

Artikel 126b

1. Tijdens het strafrechtelijk financieel onderzoek is de officier van
justitie bevoegd zonder verdere rechterlijke machtiging te gelasten
dat voorwerpen op grond van artikel 94a, tweede lid, in beslag worden
genomen.

2. Indien de officier van justitie zulks in het belang van het
strafrechtelijk financieel onderzoek noodzakelijk acht, vordert hij
dat de rechter-commissaris ter inbeslagneming een plaats doorzoekt dan
wel andere hem krachtens het derde lid toekomende bevoegdheden
uitoefent.

3. Aan de rechter-commissaris komen tijdens het strafrechtelijk
financieel onderzoek dezelfde bevoegdheden toe als in het geval hij in
een zaak onderzoekshandelingen verricht uit hoofde van artikel 181,
met dien verstande dat:

a. hij ook bevoegd is de uitlevering ter inbeslagneming te
bevelen van brieven welke kunnen dienen om door degene tegen wie
het onderzoek is gericht, verkregen wederrechtelijk voordeel aan
te tonen;

b. hij niet gehouden is degene tegen wie het onderzoek is gericht
of diens raadsman tot bijwoning van enige door hem te verrichten
onderzoekshandeling toe te laten.

Artikel 126c

1. De officier van justitie kan bij dringende noodzakelijkheid ter
inbeslagneming elke plaats, alsmede een woning zonder toestemming van
de bewoner of een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot
verschoning als bedoeld in artikel 218 doorzoeken indien zich daar
vermoedelijk bescheiden of gegevens als bedoeld in artikel 126a of
voorwerpen als bedoeld in artikel 94a bevinden.

2. Artikel 97, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126d

De artikelen 98, 99 en 99a zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de in artikel 98, vijfde lid, bedoelde doorzoeking zich ten
aanzien van brieven en geschriften mede uitstrekt tot die welke kunnen
dienen om wederrechtelijk voordeel aan te tonen dat is verkregen door
degene tegen wie het onderzoek is gericht.

Artikel 126e

1. De rechtbank waakt tegen nodeloze vertraging van het
strafrechtelijk financieel onderzoek.

2. Zij kan op verzoek van de onderzochte persoon zich de stukken van
het onderzoek doen overleggen en onverwijlde of spoedige beëindiging
van het onderzoek bevelen.

Artikel 126f

1. Zodra de officier van justitie oordeelt dat het strafrechtelijk
financieel onderzoek is voltooid of dat tot de voortzetting daarvan
geen grond bestaat, sluit hij het onderzoek bij schriftelijke
gedagtekende beschikking.

2. Indien de verdachte bij de einduitspraak terzake van het strafbare
feit of het misdrijf, bedoeld in artikel 36e, eerste onderscheidenlijk
derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, niet wordt veroordeeld,
sluit de officier het strafrechtelijk financieel onderzoek evenzo. In
dat geval is de officier bevoegd van de rechter-commissaris heropening
van het strafrechtelijk financieel onderzoek te vorderen, zodra de
verdachte alsnog terzake van het tenlastegelegde feit wordt
veroordeeld.

3. De officier zendt een afschrift van zijn beschikking tot sluiting
van het strafrechtelijk financieel onderzoek aan de
rechter-commissaris en doet een afschrift van zijn beschikking aan
degene tegen wie het is gericht betekenen, onder mededeling van het
recht tot kennisneming van de stukken van het onderzoek.

4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, de artikelen 511d,
tweede en derde lid, 511e, tweede lid, en 511g, tweede lid, onder c,
kan een gesloten strafrechtelijk financieel onderzoek worden heropend
krachtens een nadere machtiging van de rechter-commissaris, op
vordering van de officier van justitie verleend. Het vierde lid van
artikel 126 is van toepassing.

5. Een nadere machtiging wordt zo spoedig mogelijk met de vordering
waarop zij rust aan degene tegen wie het onderzoek is gericht
betekend. De voorgaande leden zijn van toepassing.

Artikel 126fa

1. Behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 126f, vierde lid, kan
op vordering van de officier van justitie een strafrechtelijk
financieel onderzoek worden ingesteld of heropend, indien een
einduitspraak op de vordering als bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht is gedaan.

2. De officier van justitie sluit het onderzoek zodra de uitspraak in
kracht van gewijsde gaat.

Titel IVA. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing

Eerste afdeling. Stelselmatige observatie

Artikel 126g

1. In geval van verdenking van een misdrijf, kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig
diens aanwezigheid of gedrag waarneemt.

2. Indien de verdenking een misdrijf betreft als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door
de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie 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.

3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het
bevel een technisch hulpmiddel wordt 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 drie
maanden. Het kan telkens voor een termijn van ten hoogste drie maanden
worden verlengd.

5. Het bevel tot observatie is schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de in
het eerste lid bedoelde persoon;

d. 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;

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

f. de geldigheidsduur van het bevel.

6. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven. De
officier van justitie stelt in dat geval het bevel binnen drie dagen
op schrift.

7. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het
bevel wordt beëindigd.

8. Het bevel kan schriftelijk en met redenen omkleed worden gewijzigd,
aangevuld, verlengd of beëindigd. Bij dringende noodzaak kan de
beslissing mondeling worden gegeven. De officier van justitie stelt
deze in dat geval binnen drie dagen op schrift.

9. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan
een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan deze personen.
Het tweede tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Tweede afdeling. Infiltratie

Artikel 126h

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere 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 als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b, deelneemt of medewerking verleent aan een
groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed
misdrijven worden beraamd of gepleegd.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een persoon niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens
opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. een omschrijving van de groep van personen;

c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het
geven van het bevel te voorzien, en

e. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan:

a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die
voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;

b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen
c en d, of artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels terzake van
opleiding en samenwerking met opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126g, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat verlenging van een bevel tot
infiltratie niet mondeling kan plaatsvinden.

Derde afdeling. Pseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126i

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar:

a. goederen afneemt van de verdachte,

b. gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen
door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van
een openbaar telecommunicatienetwerk afneemt van de verdachte, of

c. diensten verleent aan de verdachte.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een verdachte niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop
diens opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot pseudo-koop of -dienstverlening is schriftelijk en
vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de aard van de goederen, gegevens of diensten;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, en

e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel
uitvoering wordt gegeven.

4. Onder een opsporingsambtenaar als bedoeld in het eerste lid wordt
mede verstaan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat,
die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Vierde afdeling. Stelselmatige inwinning van informatie

Artikel 126j

1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, zonder
dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig
informatie inwint over de verdachte.

2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie
maanden. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode van ten
hoogste drie maanden worden verlengd.

3. Het bevel tot het inwinnen van informatie is schriftelijk en
vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

d. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Een bevel als bedoeld het eerste lid kan ook worden gegeven aan:

a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die
voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;

b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen
c en d, of artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels terzake van
opleiding en samenwerking met opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Vijfde afdeling. Bevoegdheden in een besloten plaats

Artikel 126k

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie 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:

a. die plaats op te nemen,

b. aldaar sporen veilig te stellen, of

c. aldaar een technisch hulpmiddel te plaatsen, teneinde de
aanwezigheid of verplaatsing van een goed vast te kunnen stellen.

2. Een bevel als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk en
vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de plaats waarop het bevel betrekking heeft;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel
uitvoering wordt gegeven.

3. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Zesde afdeling. Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch
hulpmiddel

Artikel 126l

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere 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 als bedoeld in
artikel 141, onderdelen b en c, vertrouwelijke communicatie opneemt
met een technisch hulpmiddel.

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 bepalen dat ter uitvoering van het bevel een
woning zonder toestemming van de rechthebbende wordt betreden, indien
het onderzoek dit dringend vordert en de verdenking een misdrijf
betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van
acht jaren of meer is gesteld. Artikel 2, eerste lid, laatste volzin
van de Algemene wet op het binnentreden is niet van toepassing.

3. Het bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie is
schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid en, in geval van toepassing van de
tweede volzin van het tweede lid, de voorwaarden bedoeld in het
tweede lid, zijn vervuld;

c. ten minste een van de personen die aan de communicatie
deelnemen, dan wel, indien het bevel communicatie betreft op een
besloten plaats of in een vervoermiddel, een van de personen die
aan de communicatie deelnemen of een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van die plaats of dat vervoermiddel;

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden
betreden;

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

f. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging,
op vordering van de officier van justitie te verlenen door de
rechter-commissaris. 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.

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. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de officier van justitie voor
wijziging, aanvulling of verlenging een machtiging van de
rechter-commissaris behoeft. Indien de officier van justitie bepaalt
dat ter uitvoering van het bevel een woning wordt betreden, kan het
bevel niet mondeling worden gegeven. Zodra niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden, bedoeld in de tweede volzin van het tweede lid,
bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel wordt
beëindigd.

7. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de
rechter-commissaris, bedoeld in het vierde en zesde lid, mondeling
worden gegeven, tenzij toepassing wordt gegeven aan de tweede volzin
van het tweede lid. De rechter-commissaris stelt in dat geval de
machtiging binnen drie dagen op schrift.

8. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt.

Zevende afdeling. Onderzoek van communicatie door middel van geautomatiseerde
werken

Artikel 126la

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. 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;

b. 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.

Artikel 126m

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door
de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit
dringend vordert, aan een opsporingsambtenaar bevelen 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.

2. Het bevel is schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. 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;

d. de geldigheidsduur van het bevel;

e. een aanduiding van de aard van het technisch hulpmiddel of de
technische hulpmiddelen waarmee de communicatie wordt opgenomen.

3. Indien het bevel betrekking heeft op communicatie die plaatsvindt
via een openbaar telecommunicatienetwerk of met gebruikmaking van een
openbare telecommunicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet,
wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het belang van strafvordering
zich daartegen verzet - het bevel ten uitvoer gelegd met medewerking
van de aanbieder van het openbare telecommunicatienetwerk of de
openbare telecommunicatiedienst en gaat het bevel vergezeld van de
vordering van de officier van justitie aan de aanbieder om medewerking
te verlenen.

4. Indien het bevel betrekking heeft op andere communicatie dan
bedoeld in het derde lid, wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het
belang van strafvordering zich daartegen verzet - de aanbieder in de
gelegenheid gesteld medewerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging
van het bevel.

5. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na
schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te
verlenen door de rechter-commissaris. Artikel 126l, vijfde tot en met
achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

6. Voor zover het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert,
kan indien toepassing is gegeven aan het eerste lid tot degene van wie
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze
van versleuteling van de communicatie, de vordering worden gericht
medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van de gegevens door
hetzij deze kennis ter beschikking te stellen, hetzij de versleuteling
ongedaan te maken.

7. De in het zesde lid bedoelde vordering wordt niet gericht tot de
verdachte.

8. Op de in het zesde lid bedoelde vordering zijn artikel 96a, derde
lid, en artikel 126l, vierde, zesde en zevende lid, van
overeenkomstige toepassing.

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld over de wijze waarop het in het eerste lid bedoelde
bevel en de in het derde en zesde lid bedoelde vorderingen kunnen
worden gegeven en over de wijze waarop daaraan wordt voldaan.

Artikel 126ma

1. Indien bij de afgifte van een bevel als bedoeld in artikel 126m,
derde lid, bekend is dat de gebruiker van het nummer, bedoeld in
artikel 126m, tweede lid, onderdeel c, zich op het grondgebied van een
andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit voorschrijft
en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van het voornemen
tot het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de
instemming van die staat verworven voordat het bevel ten uitvoer wordt
gelegd.

2. Indien na aanvang van het opnemen van de telecommunicatie op grond
van het bevel bekend wordt dat de gebruiker zich op het grondgebied
van een andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit
voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van
het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de instemming
van die staat verworven.

3. De officier van justite kan een bevel als bedoeld in artikel 126m,
derde lid, eveneens geven, indien het bestaan van het bevel
noodzakelijk is om een andere staat te kunnen verzoeken
telecommunicatie met een technisch hulpmiddel op te nemen of
telecommunicatie af te tappen en rechtstreeks naar Nederland door te
geleiden ter fine van opname met een technisch hulpmiddel in
Nederland.

Artikel 126n

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een
gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met
betrekking tot die gebruiker. De vordering kan slechts betrekking
hebben op gegevens die bij algemene maatregel van bestuur zijn
aangewezen en kan gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot
iedere aanbieder van een communicatiedienst. Artikel 96a, derde lid,
is van overeenkomstige toepassing.

3. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid,
tweede volzin, onder b, wordt de vordering gedaan voor een periode van
ten hoogste drie maanden.

4. De officier van justitie doet van de vordering proces-verbaal
opmaken, waarin worden vermeld:

a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, zijn vervuld;

c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;

d. de gegevens die worden gevorderd;

e. indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste
lid, tweede volzin, onder b, de periode waarover de vordering
zich uitstrekt.

5. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid,
tweede volzin, onder b, wordt de vordering beëindigd zodra niet meer
wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste
volzin. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van
de vordering doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gegevens door de
officier van justitie worden gevorderd.

Artikel 126na

1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de opsporingsambtenaar
in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te
verstrekken terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en
soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst. Artikel
126n, tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder
niet bekend zijn en zij nodig zijn voor de toepassing van artikel 126m
of artikel 126n kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en
verstrekt.

3. In geval van een vordering als bedoeld in het eerste of tweede lid
is artikel 126n, vierde lid, onder a, b, c en d, van overeenkomstige
toepassing en blijft artikel 126bb buiten toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gegevens door de
opsporingsambtenaar of de officier van justitie worden gevorderd.

Artikel 126nb

1. Teneinde toepassing te kunnen geven aan artikel 126m of artikel
126n kan de officier van justitie met inachtneming van artikel 3.22,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet bevelen dat met behulp van in
dat artikel bedoelde apparatuur het nummer waarmee de gebruiker van
een communicatiedienst kan worden geïdentificeerd, wordt verkregen.

2. Het bevel wordt gegeven aan een ambtenaar als bedoeld in artikel
3.22, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet en is
schriftelijk. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden
gegeven. In dat geval stelt de officier van justitie het bevel binnen
drie dagen op schrift.

3. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste een week
en vermeldt:

a. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat voldaan is aan
de voorwaarden voor toepassing van artikel 126m of artikel 126n
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 126m of artikel 126n.

Achtste afdeling. Vorderen van gegevens

Artikel 126nc

1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de opsporingsambtenaar
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 of vastgelegde
identificerende gegevens van een persoon te verstrekken.

2. Onder identificerende gegevens wordt verstaan:

a. naam, adres, woonplaats en postadres;

b. geboortedatum en geslacht;

c. administratieve kenmerken;

d. in geval van een rechtspersoon, in plaats van de gegevens,
bedoeld onder a en b: naam, adres, postadres, rechtsvorm en
vestigingsplaats.

3. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gericht
tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing. De vordering kan geen betrekking hebben op
persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging,
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap
van een vakvereniging.

4. Een vordering als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk en
vermeldt:

a. een aanduiding van de persoon op wiens identificerende
gegevens de vordering betrekking heeft;

b. de identificerende gegevens die worden gevorderd;

c. de termijn waarbinnen en de wijze waarop de gegevens dienen te
worden verstrekt;

d. de titel van de vordering.

5. Bij dringende noodzaak kan een vordering als bedoeld het eerste lid
mondeling worden gegeven. De opsporingsambtenaar stelt de vordering in
dat geval achteraf op schrift en verstrekt deze binnen drie dagen
nadat de vordering is gedaan aan degene tot wie de vordering is
gericht.

6. Van de verstrekking van identificerende gegevens maakt de
opsporingsambtenaar proces-verbaal op, waarin hij vermeldt:

a. de gegevens, bedoeld in het vierde 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.

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de opsporingsambtenaar die de
gegevens vordert en de wijze waarop de gegevens worden gevorderd en
verstrekt.

Artikel 126nd

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij
toegang heeft tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens,
vorderen deze gegevens te verstrekken.

2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gericht
tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing. De vordering kan niet 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;

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 titel van de vordering.

4. 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 binnen drie dagen nadat de vordering is
gedaan aan degene tot wie de vordering is gericht.

5. 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.

6. In geval van verdenking van een ander strafbaar feit dan bedoeld in
het eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek een vordering als bedoeld in dat lid doen met voorafgaande
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris. De
rechter-commissaris verleent de machtiging op vordering van de
officier van justitie. Het tweede tot en met vijfde lid zijn van
overeenkomstige toepassing. Artikel 126l, zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden
gevorderd en verstrekt.

Artikel 126ne

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bepalen dat een vordering als bedoeld in artikel 126nd, eerste lid,
van degene die anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens
verwerkt, betrekking kan hebben op gegevens die eerst na het tijdstip
van de vordering worden verwerkt. De periode waarover de vordering
zich uitstrekt is maximaal vier weken en kan telkens met maximaal vier
weken worden verlengd. De officier van justitie vermeldt deze periode
in de vordering. Artikel 126nd, tweede tot en met vijfde en zevende
lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid bepaalt de officier van
justitie dat de uitvoering van de vordering wordt beëindigd zodra niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 126nd,
eerste lid. Een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van
de vordering vindt schriftelijk plaats. Artikel 126nd, vierde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

3. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de
officier van justitie in een geval als bedoeld in het eerste lid in de
vordering bepalen dat degene tot wie de vordering is gericht de
gegevens direct na de verwerking verstrekt, dan wel telkens binnen een
bepaalde periode na de verwerking verstrekt. De officier van justitie
behoeft hiervoor een voorafgaande schriftelijke machtiging, op zijn
vordering te verlenen door de rechter-commissaris, evenals voor een
wijziging, aanvulling of verlenging van de vordering. Artikel 126l,
zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126nf

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door
de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, 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 126nd, tweede lid, derde volzin, deze gegevens vorderen.

2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gericht
tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden
gedaan na voorafgaande schriftelijke machtiging, op vordering van de
officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel
126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 126ng

1. Een vordering als bedoeld in artikel 126nc, eerste lid, 126nd,
eerste lid, of 126ne, eerste en derde lid, en artikel 126nf, eerste
lid kan worden gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst in
de zin van artikel 126la, voor zover de vordering betrekking heeft op
andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing
van de artikelen 126n en 126na. De vordering kan geen betrekking
hebben op gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerde werk
van de aanbieder en niet voor deze bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door
de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van het
onderzoek dit dringend vordert, van de aanbieder van wie
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens
als bedoeld in de laatste volzin van het eerste lid, deze gegevens
vorderen, voor zover zij klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig
zijn, voor hem bestemd zijn, op hem betrekking hebben of tot het
begaan van het strafbare feit hebben gediend, of klaarblijkelijk met
betrekking tot die gegevens het strafbare feit is gepleegd.

3. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan niet worden gericht
tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

4. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden
gedaan na voorafgaande schriftelijke machtiging, op vordering van de
officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel
126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 126nh

1. De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek
dit vordert, bij of terstond na de toepassing van artikel 126nd,
eerste lid, 126ne, eerste of derde lid, of 126nf, 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 niet gegeven aan de verdachte. Artikel 96a, derde
lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126ni

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door
de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van het
onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan
worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten
tijde van de vordering zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk en
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in het bijzonder
vatbaar zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens
gedurende een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en
beschikbaar gehouden. De vordering kan niet worden gericht tot de
verdachte.

2. Indien de vordering is gericht tot de aanbieder van een
communicatiedienst in de zin van artikel 126la en de vordering
betrekking of mede betrekking heeft op gegevens als bedoeld in artikel
126n, eerste lid, is de aanbieder verplicht zo spoedig mogelijk de
gegevens te verschaffen die nodig zijn om de identiteit te achterhalen
van andere aanbieders van wier dienst bij de communicatie gebruik is
gemaakt.

3. De vordering wordt schriftelijk of mondeling gedaan. Indien de
vordering mondeling wordt gedaan, doet de officier van justitie de
vordering zo spoedig mogelijk op schrift stellen en doet hij binnen
drie dagen nadat de vordering mondeling is gedaan, een gewaarmerkt
afschrift daarvan verstrekken aan degene tot wie de vordering is
gericht. Bij de vordering en bij het op schrift stellen daarvan worden
vermeld:

a. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gegevens die
beschikbaar moeten worden gehouden;

b. het tijdstip van de vordering;

c. de titel van de vordering;

d. de periode gedurende de welke de gegevens beschikbaar moeten
blijven, en

e. of het tweede lid van toepassing is.

4. De officier van justitie doet van de vordering en, indien deze
mondeling plaatsvond, van de schriftelijke vastlegging daarvan een
proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. de gegevens, bedoeld in het derde lid;

b. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte; en

c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat is voldaan aan
de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.

5. De vordering kan ten hoogste eenmaal worden verlengd voor een
periode van ten hoogste negentig dagen. Het tweede, derde en vierde
lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Titel V. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het
beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband

Artikel 126o

1. Indien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden
voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven als omschreven in
artikel 67, eerste lid, worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard
of de samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband
worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde
opleveren, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon
volgt of stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt.

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.

3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het
bevel een technisch hulpmiddel wordt 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 tot observatie is schriftelijk en vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de
persoon, bedoeld in het eerste lid;

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden
betreden;

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

f. de geldigheidsduur van het bevel.

5. Artikel 126g, vierde en zesde tot en met achtste lid, is van
overeenkomstige toepassing.

6. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan
een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan deze personen.
Het tweede tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126p

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert,
bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141,
onderdeel b, aan het georganiseerd verband deelneemt of medewerking
verleent.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een persoon niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens
opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het
geven van het bevel te voorzien, en

d. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan:

a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die
voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;

b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen
c en d, of artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels terzake van
opleiding en samenwerking met opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126g, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat verlenging van een bevel tot
infiltratie niet mondeling kan plaatsvinden.

Artikel 126q

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar:

a. goederen afneemt van een persoon ten aanzien van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat
deze betrokken is bij het in het georganiseerd verband beramen of
plegen van misdrijven,

b. gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen
door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van
een openbaar telecommunicatienetwerk afneemt van zodanig persoon,
of

c. diensten verleent aan zodanig persoon.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een persoon niet brengen tot het plegen of beramen van andere
strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot pseudo-koop of -dienstverlening is schriftelijk en
vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de aard van de goederen, gegevens of diensten;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, en

e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel
uitvoering wordt gegeven.

4. Onder een opsporingsambtenaar als bedoeld in het eerste lid, wordt
mede verstaan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat,
die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126qa

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, zonder
dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig
informatie inwint over een persoon ten aanzien van wie uit feiten of
omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken
is bij het in het georganiseerd verband beramen of plegen van
misdrijven.

2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie
maanden. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode van ten
hoogste drie maanden worden verlengd.

3. Het bevel tot het inwinnen van informatie is schriftelijk en
vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van de persoon, bedoeld in het eerste lid;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

e. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Een bevel als bedoeld het eerste lid kan ook worden gegeven aan:

a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die
voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;

b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen
c en d, of artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan
bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels terzake van
opleiding en samenwerking met opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 141, onderdeel b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126r

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie 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:

a. die plaats op te nemen,

b. aldaar sporen veilig te stellen, of

c. aldaar een technisch hulpmiddel te plaatsen teneinde de
aanwezigheid of verplaatsingen van een goed vast te kunnen
stellen.

2. Een bevel als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk en
vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de plaats waarop het bevel betrekking heeft;

d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en

e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel
uitvoering wordt gegeven.

3. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126s

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert,
bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141,
onderdelen b en c, met een technisch hulpmiddel vertrouwelijke
communicatie opneemt waaraan een persoon deelneemt ten aanzien van wie
uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat
deze betrokken is bij het in het georganiseerd verband beramen of
plegen van misdrijven.

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 bepalen dat ter uitvoering van het bevel een
woning zonder toestemming van de rechthebbende wordt betreden, indien
het onderzoek dit dringend vordert en in het georganiseerd verband
misdrijven worden beraamd of gepleegd waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld.
Artikel 2, eerste lid, laatste volzin van de Algemene wet op het
binnentreden is niet van toepassing.

3. Het bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie is
schriftelijk en vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid en, in geval van toepassing van de
tweede volzin van het tweede lid, de voorwaarden bedoeld in het
tweede lid, zijn vervuld;

c. de persoon, bedoeld in het eerste lid en, indien bekend,
andere deelnemers aan de communicatie;

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden
betreden;

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering zal worden gegeven,
en

f. de geldigheidsduur van het bevel.

4. Het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging,
op vordering van de officier van justitie te verlenen door de
rechter-commissaris. 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.

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. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de officier van justitie voor
wijziging, aanvulling of verlenging een machtiging van de
rechter-commissaris behoeft. Indien de officier van justitie bepaalt
dat ter uitvoering van het bevel een woning wordt betreden, kan het
bevel niet mondeling worden gegeven. Zodra niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden, bedoeld in de tweede volzin van het tweede lid,
bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel wordt
beëindigd.

7. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de
rechter-commissaris, bedoeld in het vierde en zesde lid, mondeling
worden gegeven, tenzij toepassing wordt gegeven aan de tweede volzin
van het tweede lid. De rechter-commissaris stelt in dat geval de
machtiging binnen drie dagen op schrift.

8. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 126t

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, aan
een opsporingsambtenaar bevelen dat met een technisch hulpmiddel niet
voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met
gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een
communicatiedienst in de zin van artikel 126la, en waaraan een persoon
deelneemt ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een
redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij het in het
georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven, wordt
opgenomen.

2. Het bevel is schriftelijk en vermeldt:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. zo mogelijk het nummer waarmee de individuele gebruiker van de
communicatiedienst wordt geïdentificeerd alsmede, voor zover
bekend, de naam en het adres van de gebruiker;

d. de naam van de persoon, genoemd in het eerste lid, wanneer
deze niet de houder is;

e. de geldigheidsduur van het bevel; en

f. een aanduiding van de aard van het technisch hulpmiddel of de
technische hulpmiddelen waarmee de communicatie wordt opgenomen.

3. Indien het bevel betrekking heeft op communicatie die plaatsvindt
via een openbaar telecommunicatienetwerk of met gebruikmaking van een
openbare telecommunicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet,
wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het belang van strafvordering
zich daartegen verzet - het bevel ten uitvoer gelegd met medewerking
van de aanbieder van het openbare telecommunicatienetwerk of de
openbare telecommunicatiedienst en gaat het bevel vergezeld van een
vordering aan de aanbieder om medewerking te verlenen.

4. Indien het bevel betrekking heeft op andere communicatie dan
bedoeld in het derde lid, wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het
belang van strafvordering zich daartegen verzet - de aanbieder in de
gelegenheid gesteld medewerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging
van het bevel.

5. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na
schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te
verlenen door de rechter-commissaris. Artikel 126s, vijfde tot en met
achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

6. Voor zover het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert,
kan bij of terstond na de toepassing van het eerste lid tot degene van
wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de
wijze van versleuteling van de communicatie, de vordering worden
gericht medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van de gegevens
door hetzij deze kennis ter beschikking te stellen, hetzij de
versleuteling ongedaan te maken.

7. De in het zesde lid bedoelde vordering wordt niet gericht tot de
verdachte.

8. Op de in het zesde lid bedoelde vordering zijn artikel 96a, derde
lid, en artikel 126s, vierde, zesde en zevende lid, van
overeenkomstige toepassing.

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld over de wijze waarop het in het eerste lid bedoelde
bevel en de in het derde en zesde lid bedoelde vorderingen worden
gegeven en over de wijze waarop daaraan wordt voldaan.

Artikel 126ta

1. Indien bij de afgifte van een bevel als bedoeld in artikel 126t,
derde lid, bekend is dat de gebruiker van het nummer, bedoeld in
artikel 126t, tweede lid, onderdeel c, zich op het grondgebied van een
andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit voorschrijft
en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van het voornemen
tot het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de
instemming van die staat verworven voordat het bevel ten uitvoer wordt
gelegd.

2. Indien na aanvang van het opnemen van de telecommunicatie op grond
van het bevel bekend wordt dat de gebruiker zich op het grondgebied
van een andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit
voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van
het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de instemming
van die staat verworven.

3. De officier van justitie kan een bevel als bedoeld in artikel 126t,
derde lid, eveneens geven, indien het bestaan van het bevel
noodzakelijk is om een andere staat te kunnen verzoeken
telecommunicatie met een technisch hulpmiddel op te nemen of
telecommunicatie af te tappen en rechtstreeks naar Nederland door te
geleiden ter fine van opname met een technisch hulpmiddel in
Nederland.

Artikel 126u

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering
doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
communicatiedienst in de zin van artikel 126la en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De vordering kan
slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van
bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot
iedere aanbieder van een communicatiedienst. Artikel 96a, derde lid,
is van overeenkomstige toepassing.

3. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid,
tweede volzin, onder b, wordt de vordering gedaan voor een periode van
ten hoogste drie maanden.

4. De officier van justitie doet van de vordering proces-verbaal
opmaken, waarin worden vermeld:

a. een omschrijving van het georganiseerd verband;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;

d. de gegevens die worden gevorderd;

e. indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste
lid, tweede volzin, onder b, de periode waarover de vordering
zich uitstrekt.

5. Indien de vordering gegevens betreft als bedoeld in het eerste lid,
tweede volzin, onder b, wordt de vordering beëindigd zodra niet meer
wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste
volzin. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van
de vordering doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gegevens door de
officier van justitie worden gevorderd.

Artikel 126ua

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
opsporingsambtenaar in het belang van het onderzoek een vordering doen
gegevens te verstrekken terzake van naam, adres, postcode, woonplaats,
nummer en soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst in
de zin van artikel 126la. Artikel 126u, tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder
niet bekend zijn en zij nodig zijn voor de toepassing van artikel 126t
of artikel 126u, kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en
verstrekt.

3. In geval van een vordering als bedoeld in het eerste of tweede lid
is artikel 126u, vierde lid, onder a, b, c en d, van overeenkomstige
toepassing en blijft artikel 126bb buiten toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gegevens door de
opsporingsambtenaar of de officier van justitie worden gevorderd.

Artikel 126ub

Teneinde toepassing te kunnen geven aan artikel 126t of artikel 126u kan
de officier van justitie met inachtneming van artikel 3.22, eerste lid,
van de Telecommunicatiewet bevelen dat met behulp van in dat artikel
bedoelde apparatuur het nummer waarmee een gebruiker van een
communicatiedienst kan worden geïdentificeerd, wordt verkregen. Artikel
126nb, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126uc

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
opsporingsambtenaar 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 of vastgelegde identificerende gegevens van een persoon te
verstrekken.

2. Artikel 126nc, tweede tot en met vijfde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Van de verstrekking van identificerende gegevens maakt de
opsporingsambtenaar proces-verbaal op, waarin hij vermeldt:

a. de gegevens, bedoeld in artikel 126nc, vierde lid;

b. de verstrekte gegevens;

c. een omschrijving van het georganiseerd verband;

d. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld.

Artikel 126ud

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek van degene van
wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot
bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens, vorderen deze gegevens te
verstrekken.

2. Artikel 126nd, tweede tot en met vierde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens
proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. de gegevens, bedoeld in artikel 126nd, derde lid;

b. de verstrekte gegevens;

c. een omschrijving van het georganiseerd verband;

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.

Artikel 126ue

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek bepalen dat een
vordering als bedoeld in artikel 126ud, eerste lid, van degene die
anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt,
betrekking kan hebben op gegevens die eerst na het tijdstip van de
vordering worden verwerkt. De periode waarover de vordering zich
uitstrekt is maximaal vier weken en kan telkens met maximaal vier
weken worden verlengd. De officier van justitie vermeldt deze periode
in de vordering. De artikelen 126nd, tweede tot en met vierde lid en
zevende lid, en 126ud, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid bepaalt de officier van
justitie dat de uitvoering van de vordering wordt beëindigd zodra niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 126ud,
eerste lid. Een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van
de vordering vindt schriftelijk plaats. Artikel 126nd, vierde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

3. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de
officier van justitie in een geval als bedoeld in het eerste lid in de
vordering bepalen dat degene tot wie de vordering is gericht de
gegevens direct na de verwerking verstrekt, dan wel telkens binnen een
bepaalde periode na de verwerking verstrekt. De officier van justitie
behoeft hiervoor een voorafgaande schriftelijke machtiging, op zijn
vordering te verlenen door de rechter-commissaris, evenals voor een
wijziging, aanvulling of verlenging van de vordering. Artikel 126l,
zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126uf

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie 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 126nd, tweede lid,
derde volzin, deze gegevens vorderen.

2. De artikelen 126nf, tweede en derde lid, en 126nd, derde, vierde en
zevende lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

3. De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens
proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. de gegevens, bedoeld in artikel 126nd, derde lid;

b. de verstrekte gegevens;

c. een omschrijving van het georganiseerd verband;

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.

Artikel 126ug

1. Een vordering als bedoeld in artikel 126uc, eerste lid, 126ud,
eerste lid, of 126ue, eerste en derde lid, en artikel 126uf, eerste
lid kan worden gericht tot de aanbieder van een openbaar of een
niet-openbaar telecommunicatienetwerk, onderscheidenlijk de aanbieder
van een openbare of een niet-openbare telecommunicatiedienst, voor
zover de vordering betrekking heeft op andere gegevens dan die welke
gevorderd kunnen worden door toepassing van de artikelen 126u en
126ua. De vordering kan geen betrekking hebben op gegevens die zijn
opgeslagen in het geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor
deze bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert, van de aanbieder van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in de laatste
volzin van het eerste lid, deze gegevens vorderen, voor zover zij
klaarblijkelijk afkomstig zijn van een persoon ten aanzien van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze
betrokken is bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van
misdrijven, voor hem bestemd zijn, op hem betrekking hebben of hebben
gediend tot het in dat georganiseerd verband beramen of plegen van een
misdrijf, of klaarblijkelijk met betrekking tot die gegevens in dat
georganiseerd verband een misdrijf wordt beraamd of gepleegd.

3. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan niet worden gericht
tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

4. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden
gedaan na voorafgaande schriftelijke machtiging, op vordering van de
officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel
126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 126uh

1. De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek
dit vordert, bij of terstond na de toepassing van artikel 126ud,
eerste lid, 126ue, eerste of derde lid, of 126uf, 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 niet gegeven aan de verdachte. Artikel 96a, derde
lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126ui

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed
dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten tijde van de
vordering zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk en waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in het bijzonder vatbaar
zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens gedurende
een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en
beschikbaar gehouden. De vordering kan niet worden gericht tot de
verdachte.

2. Artikel 126ni, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat bij de in artikel 126ni, vierde
lid, onderdeel c, bedoelde feiten en omstandigheden ook een
omschrijving van het in artikel 126o, eerste lid, bedoelde
georganiseerde verband wordt opgenomen.

Titel VA. Bijstand aan opsporing door burgers

Eerste afdeling. Verzoek informatie in te winnen

Artikel 126v

1. In geval van verdenking van een misdrijf, dan wel in een geval als
bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie in
het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar met
een persoon die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomt dat deze voor
de duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing door
stelselmatig informatie in te winnen omtrent een verdachte,
onderscheidenlijk een persoon ten aanzien van wie een redelijk
vermoeden bestaat dat deze is betrokken bij het in het georganiseerd
verband beramen of plegen van misdrijven.

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt:

a. bij verdenking van een misdrijf, het misdrijf en indien bekend
de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de
verdachte;

b. in een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid: een
omschrijving van het georganiseerd verband;

c. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

d. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent
wie informatie wordt ingewonnen en

e. de geldigheidsduur van het bevel.

3. De overeenkomst tot het stelselmatig inwinnen van informatie is
schriftelijk en vermeldt:

a. de rechten en plichten van de persoon die bijstand verleent
aan de opsporing, alsmede de wijze waarop aan de overeenkomst
uitvoering wordt gegeven, en

b. de geldigheidsduur van de overeenkomst.

4. Op het bevel is artikel 126g, vierde en zesde tot en met achtste
lid, van overeenkomstige toepassing.

Tweede afdeling. Burgerinfiltratie

Artikel 126w

1. In een geval als bedoeld in artikel 126h, eerste lid, 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 van personen waarbinnen naar
redelijkerwijs kan worden vermoed misdrijven worden beraamd of
gepleegd.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de
officier van justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in
artikel 126h, eerste lid, kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was
gericht.

4. 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;

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.

5. 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.

6. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan geen strafbare handelingen
verrichten, 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 binnen drie
dagen op schrift.

7. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van de
overeenkomst wordt beëindigd.

8. De overeenkomst kan schriftelijk worden gewijzigd, aangevuld,
verlengd of beëindigd. De officier van justitie legt de redenen
daarvan uiterlijk binnen drie dagen schriftelijk vast.

Artikel 126x

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, 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 of medewerking
te verlenen aan het georganiseerd verband.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de
officier van justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in
artikel 126p, eerste lid, kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was
gericht.

4. Artikel 126w, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Derde afdeling. Burgerpseudo-koop of -dienstverlening

Artikel 126ij

1. In een geval als bedoeld in artikel 126i, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek met een persoon
die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand
verleent aan de opsporing door:

a. goederen af te nemen van de verdachte,

b. gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen
door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van
een openbaar telecommunicatienetwerk af te nemen van de
verdachte, of

c. diensten te verlenen aan de verdachte.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de
officier van justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in
artikel 126i, eerste lid, kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was
gericht.

4. 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;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vervuld;

c. de aard van de goederen, gegevens of diensten;

5. De overeenkomst tot pseudo-koop of -dienstverlening 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, daaronder
begrepen strafbaar handelen, en

b. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan de
overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

6. Artikel 126w, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126z

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek met een persoon
die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand
verleent aan de opsporing door goederen af te nemen van of diensten te
leveren aan een persoon ten aanzien van wie uit feiten of
omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat hij betrokken is
bij het in het georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de
officier van justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in
artikel 126q, eerste lid, kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was
gericht.

4. Artikel 126ij, vierde tot en met zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Titel VB. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 126za

1. Bevelen tot toepassing van een bevoegdheid als bedoeld in deze
titel alsmede een wijziging, aanvulling, verlenging of intrekking
daarvan worden, behoudens uitzonderingen bij de wet bepaald,
schriftelijk gegeven. Aan een schriftelijk bevel staat gelijk een
mondeling bevel dat onverwijld op schrift is gesteld.

2. Een schriftelijk bevel vermeldt het terroristisch misdrijf en de
feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden
voor uitoefening van de bevoegdheid zijn vervuld. In het bevel kan
worden vermeld op welke wijze aan het bevel uitvoering dient te worden
gegeven.

3. In het geval de wet bepaalt dat een bevel mondeling kan worden
gegeven, wordt het bevel alsmede een wijziging, aanvulling, verlenging
of intrekking daarvan die niet op schrift is gesteld, aangetekend in
het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar die het bevel uitvoert.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld omtrent de in een schriftelijk bevel dan wel, bij een
mondeling bevel, in het proces-verbaal te vermelden gegevens.

5. Elk bevel kan worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of ingetrokken.

Artikel 126zb

1. Een machtiging van de rechter-commissaris als bedoeld in deze titel
is schriftelijk of wordt onverwijld op schrift gesteld.

2. De machtiging en de vordering daartoe vermelden het terroristisch
misdrijf en de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de
wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid zijn
vervuld.

3. 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.

Artikel 126zc

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen personen in de openbare dienst
van een vreemde staat die voldoen aan daarin te stellen eisen voor de
toepassing van de bevoegdheden van artikel 126zd, eerste lid, onder a, b
en c, en artikel 126ze met een opsporingsambtenaar gelijk worden gesteld.

Tweede afdeling. Stelselmatige observatie, pseudo-koop of -dienstverlening,
stelselmatige inwinning van informatie, bevoegdheden in een besloten plaats en
infiltratie

Artikel 126zd

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de
opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de officier van justitie,
bevoegd in het belang van het onderzoek:

a. een persoon stelselmatig te volgen of stelselmatig de
aanwezigheid of het gedrag van een persoon waar te nemen,

b. goederen af te nemen van of diensten te verlenen aan een
persoon of gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of
overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk, door
tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk af te nemen
van een persoon,

c. zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als
opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie in te winnen over
een persoon,

d. zonder toestemming van de rechthebbende een besloten plaats,
niet zijnde een woning, te betreden dan wel een technisch
hulpmiddel aan te wenden 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.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de uitoefening van de bevoegdheden,
bedoeld in het eerste lid, onder b, een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was
gericht.

3. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bepalen dat bij de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, onder a, een besloten plaats, niet zijnde een woning, kan
worden betreden zonder toestemming van de rechthebbende.

4. De officier van justitie kan voorts bepalen dat bij de uitoefening
van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onder a, 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.

5. Het bevel tot uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het
eerste lid, onder a of c, wordt gegeven voor een periode van ten
hoogste drie maanden. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode
van drie maanden worden verlengd.

Artikel 126ze

1. 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
dat daarbinnen een terroristisch misdrijf wordt beraamd of gepleegd.

2. Artikel 126h, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Het bevel vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 126za,
tevens:

a. een omschrijving van de groep van personen;

b. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven,
daaronder begrepen strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het
geven van het bevel te voorzien, alsmede

c. de geldigheidsduur van het bevel.

Derde afdeling. Opnemen en onderzoek communicatie

Artikel 126zf

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, na
op zijn vordering door de rechter-commissaris verleende machtiging,
bevelen dat een opsporingsambtenaar met een technisch hulpmiddel
vertrouwelijke communicatie opneemt.

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 uitdrukkelijke op zijn vordering door de
rechter-commissaris verleende machtiging, bepalen dat ter uitvoering
van het bevel een woning zonder toestemming van de rechthebbende wordt
betreden, indien het onderzoek dit dringend vordert. Artikel 2, eerste
lid, laatste volzin, van de Algemene wet op het binnentreden is niet
van toepassing.

3. Het bevel vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 126za,
tevens:

a. ten minste een van de personen die aan de communicatie
deelnemen dan wel, indien het bevel communicatie betreft op een
besloten plaats of in een vervoermiddel, een van de personen die
aan de communicatie deelnemen of een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van die plaats of dat vervoermiddel;

b. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die kan worden
betreden;

c. de geldigheidsduur van het bevel.

4. 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.

5. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 126zg

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, aan
een opsporingsambtenaar bevelen dat met een technisch hulpmiddel niet
voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met
gebruikmaking van diensten van een aanbieder van een communicatie in
de zin van artikel 126la, wordt opgenomen.

2. Het bevel vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 126za,
tevens:

a. 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;

b. de geldigheidsduur van het bevel; en

c. een aanduiding van de aard van het technisch hulpmiddel of de
technische hulpmiddelen waarmee de communicatie wordt opgenomen.

3. Indien het bevel betrekking heeft op communicatie die plaatsvindt
via een openbaar telecommunicatienetwerk of met gebruikmaking van een
openbare telecommunicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet,
wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het belang van strafvordering
zich daartegen verzet - het bevel ten uitvoer gelegd met medewerking
van de aanbieder van het openbare telecommunicatienetwerk of de
openbare telecommunicatiedienst en gaat het bevel vergezeld van een
vordering van de officier van justitie aan de aanbieder om medewerking
te verlenen.

4. Indien het bevel betrekking heeft op andere communicatie dan
bedoeld in het derde lid, wordt - tenzij zulks niet mogelijk is of het
belang van strafvordering zich daartegen verzet - de aanbieder in de
gelegenheid gesteld medewerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging
van het bevel.

5. Artikel 126m, vijfde tot en met negende lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126zga

1. Indien bij de afgifte van een bevel als bedoel in artikel 126zg,
derde lid, bekend is dat de gebruiker van het nummer, bedoeld in
artikel 126zg, tweede lid, onder a, zich op het grondgebied van een
andere staat bevindt, wordt voor zover een verdrag dit voorschrijft en
met toepassing van dat verdrag, die andere staat van het voornemen tot
het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de instemming
van die staat verworven voordat het bevel ten uitvoer wordt gelegd.

2. Indien na aanvang van het opnemen van de telecommunicatie op grond
van het bevel bekend wordt dat de gebruiker zich op het grondgebied
van een andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit
voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van
het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de instemming
van die staat verworven.

3. De officier van justitie kan een bevel als bedoeld in artikel
126zg, derde lid, eveneens geven, indien het bestaan van het bevel
noodzakelijk is om een andere staat te kunnen verzoeken
telecommunicatie met een technisch hulpmiddel op te nemen of
telecommunicatie af te tappen en rechtstreeks naar Nederland door te
geleiden ter fine van opname met een technisch hulpmiddel in
Nederland.

Artikel 126zh

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering
doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
communicatiedienst in de zin van artikel 126la en het
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De vordering kan
slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van
bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:

a. ten tijde van de vordering zijn verwerkt, dan wel

b. na het tijdstip van de vordering worden verwerkt.

2. Artikel 126n, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126zi

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
opsporingsambtenaar in het belang van het onderzoek een vordering doen
gegevens te verstrekken terzake van naam, adres, postcode, woonplaats,
nummer en soort dienst van een gebruiker van een communicatiedienst in
de zin van artikel 126la. Artikel 126n, tweede lid, is van toepassing.

2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder
niet bekend zijn en zij nodig zijn voor de toepassing van artikel
126zf of artikel 126zg kan de officier van justitie in het belang van
het onderzoek vorderen dat de aanbieder de gevorderde gegevens op bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze achterhaalt en
verstrekt.

3. Artikel 126na, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126zj

Teneinde toepassing te kunnen geven aan artikel 126zg of artikel 126zh kan
de officier van justitie met inachtneming van artikel 3.22, eerste lid,
van de Telecommunicatiewet bevelen dat met behulp van in dat artikel
bedoelde apparatuur het nummer waarmee de gebruiker van een
communicatiedienst kan worden geïdentificeerd, wordt verkregen. Artikel
126nb, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126zja

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed
dat hij toegang heeft tot bepaalde gegevens die ten tijde van de
vordering zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk en waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in het bijzonder vatbaar
zijn voor verlies of wijziging, vorderen dat deze gegevens gedurende
een periode van ten hoogste negentig dagen worden bewaard en
beschikbaar gehouden. De vordering kan niet worden gericht tot de
verdachte.

2. Artikel 126ni, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing

Derde afdeling A. Vorderen van gegevens

Artikel 126zk

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
opsporingsambtenaar 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 identificerende gegevens van een
persoon te verstrekken.

2. Artikel 126nc, tweede tot en met zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 126zl

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek van degene van
wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot
bepaalde opgeslagen gegevens of vastgelegde gegevens, vorderen deze
gegevens te verstrekken.

2. Artikel 126nd, tweede tot en met vijfde en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 126zm

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek bepalen dat een
vordering als bedoeld in artikel 126zl, eerste lid, van degene die
anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt,
betrekking kan hebben op gegevens die eerst na het tijdstip van de
vordering worden verwerkt. De periode waarover de vordering zich
uitstrekt is maximaal vier weken en kan telkens met maximaal vier
weken worden verlengd. De officier van justitie vermeldt deze periode
in de vordering. Artikel 126nd, tweede tot en met vijfde en zevende
lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid bepaalt de officier van
justitie dat de uitvoering van de vordering wordt beëindigd zodra niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 126zl,
eerste lid. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging
van de vordering doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

3. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de
officier van justitie in een geval als bedoeld in het eerste lid
bepalen dat degene tot wie de vordering is gericht de gegevens direct
na de verwerking verstrekt, dan wel telkens binnen een bepaalde
periode na de verwerking verstrekt. De officier van justitie behoeft
hiervoor een voorafgaande schriftelijke machtiging, op zijn vordering
te verlenen door de rechter-commissaris.

Artikel 126zn

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie, 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 126nd,
tweede lid, derde volzin, deze gegevens vorderen.

2. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, en 126nf,
tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126zo

1. Een vordering als bedoeld in artikel 126zk, eerste lid, 126zl,
eerste lid, of 126zm, eerste lid, kan worden gericht tot de aanbieder
van een communicatiedienst in de zin van artikel 126la, voor zover de
vordering betrekking heeft op andere gegevens dan die welke gevorderd
kunnen worden door toepassing van de artikelen 126zh en 126zi. De
vordering kan geen betrekking hebben op gegevens die zijn opgeslagen
in het geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor deze
bestemd of van deze afkomstig zijn.

2. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de
officier van justitie van de aanbieder van wie redelijkerwijs kan
worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in het
eerste lid, laatste volzin, deze gegevens vorderen.

3. Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, en 126nf,
tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126zp

1. De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek
dit vordert, bij of terstond na de toepassing van artikel 126zl,
eerste lid, 126zm, eerste of derde lid, of 126zn, 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. Artikel 126nh, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding

Artikel 126zq

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de
opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de officier van justitie,
bevoegd in het belang van het onderzoek voorwerpen te onderzoeken en
aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. Hij is
bevoegd daartoe verpakkingen te openen.

2. Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter
plaatse kan geschieden, is de opsporingsambtenaar bevoegd de
voorwerpen voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door
hem, zoveel mogelijk, af te geven schriftelijk bewijs.

3. Het bevel kan mondeling worden gegeven. Het wordt gegeven voor een
periode van ten hoogste twaalf uren, voor een daarbij omschreven
gebied. De geldigheidsduur kan telkens met ten hoogste twaalf uren
worden verlengd.

4. In bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
veiligheidsrisicogebieden kan voor de uitoefening van een in dit
artikel bedoelde bevoegdheid onder bij die algemene maatregel van
bestuur gestelde voorwaarden een bevel van de officier van justitie
achterwege blijven.

Artikel 126zr

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de
opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de officier van justitie,
bevoegd in het belang van het onderzoek vervoermiddelen te
onderzoeken.

2. De opsporingsambtenaar is bij een dergelijk bevel voorts bevoegd:

a. vervoermiddelen op hun lading te onderzoeken;

b. van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van
de wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking tot de
lading;

c. van de bestuurder van een voertuig of van de schipper van een
vaartuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en
naar een door hem aangewezen plaats overbrengt.

3. Artikel 126zq, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126zs

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de
opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de officier van justitie,
bevoegd in het belang van het onderzoek personen aan de kleding te
onderzoeken.

2. De opsporingsambtenaar is bij een dergelijk bevel voorts bevoegd
gebruik te maken van detectieapparatuur of andere hulpmiddelen.

3. Artikel 126zq, derde en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent de wijze van uitvoering van het
onderzoek, bedoeld in het eerste lid.

Titel VC. Bijstand aan opsporing van terroristische misdrijven door burgers

Artikel 126zt

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan een
opsporingsambtenaar, 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:

a. goederen af te nemen van of diensten te verlenen aan een
persoon of gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of
overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk, door
tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk af te nemen
van een persoon;

b. stelselmatig informatie in te winnen omtrent een persoon.

2. De artikelen 126za en 126zd, vijfde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing, alsmede artikel 126ij, derde lid, voor zover het eerste
lid, onder a, toepassing vindt. Toepassing van het eerste lid, onder
a, vindt alleen plaats indien geen bevel als bedoeld in artikel 126zd,
eerste lid, onder b, kan worden gegeven.

3. 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 dient te worden gegeven, alsmede de
geldigheidsduur van de overeenkomst. De overeenkomst kan schriftelijk
worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of beëindigd.

Artikel 126zu

1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de
officier van justitie, indien het belang van het onderzoek dit
dringend vordert en geen bevel als bedoeld in artikel 126ze, eerste
lid, kan worden gegeven, 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.

2. De artikelen 126zt, derde lid, en 126w, derde, vierde en zesde lid
zijn overeenkomstige toepassing.

Titel VD. Algemene regels betreffende de bevoegdheden in de titels IVA tot en
met VC

Eerste afdeling. Voeging bij de processtukken

Artikel 126aa

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
IVa tot en met Vc, dan wel door de toepassing van artikel 126ff,
voorzover die voor het onderzoek in de zaak van 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
218 zou kunnen verschonen indien hem als getuige naar de inhoud van
die mededelingen zou worden gevraagd, worden deze processen-verbaal en
andere voorwerpen vernietigd. Bij algemene maatregel van bestuur
worden hieromtrent voorschriften gegeven. 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. De voeging bij de processtukken vindt plaats zodra het belang van
het onderzoek het toelaat.

4. Indien geen processen-verbaal van de uitoefening van een van de
bevoegdheden, bedoeld in de titels IVa tot en met Vc, dan wel van de
toepassing van artikel 126ff, bij de processtukken zijn gevoegd, wordt
van het gebruik van deze bevoegdheid in de processtukken melding
gemaakt.

5. De verdachte of diens raadsman kan de officier van justitie
schriftelijk verzoeken bepaalde door hem aangeduide processen-verbaal
of andere voorwerpen bij de processtukken te voegen.

Tweede afdeling. Kennisgeving aan betrokkene

Artikel 126bb

1. De officier van justitie doet aan betrokkene schriftelijk
mededeling van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in de
titels IVa tot en met Vc, 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 IVa, V, Va, Vb of Vc is uitgeoefend;

b. de gebruiker van telecommunicatie of de technische
hulpmiddelen waarmee de telecommunicatie plaatsvindt, bedoeld in
artikel 126m, derde lid, onderdeel c, artikel 126t, derde lid,
onderdeel c, en artikel 126zg, tweede lid, onderdeel a;

c. de rechthebbende van een besloten plaats als bedoeld in de
artikelen 126g, tweede lid, 126k, 126l, tweede lid, 126o, tweede
lid, 126r, 126s, tweede lid, en 126zd, derde lid.

3. Indien de betrokkene de verdachte is, kan mededeling achterwege
blijven, indien hij op grond van artikel 126aa, eerste of vierde lid,
met de bevoegdheidstoepassing op de hoogte komt.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op de uitoefening van de
bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 126na, 126ua, 126nc, 126uc,
126zi, 126zk en 126zq tot en met 126zs.

5. Degene tot wie een vordering als bedoeld in de artikelen 126nc tot
en met 126ni, 126uc tot en met 126ui en 126zja tot en met 126zp is
gericht neemt in het belang van het onderzoek geheimhouding in acht
omtrent al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is.

Derde afdeling. De bewaring en de vernietiging van processen-verbaal en andere
voorwerpen en het gebruik van gegevens voor een ander doel

Artikel 126cc

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 observatie met behulp van een
technisch hulpmiddel dat signalen registreert, het opnemen van
vertrouwelijke communicatie, het opnemen van telecommunicatie of het
vorderen van gegevens over een gebruiker en het
telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker, 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 126bb, is gedaan, doet de
officier van justitie de processen-verbaal en andere voorwerpen,
bedoeld in het eerste lid, vernietigen. Van de vernietiging wordt
proces-verbaal 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.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven
omtrent de wijze waarop de processen-verbaal en andere voorwerpen,
bedoeld in het eerste lid, worden bewaard en vernietigd.

Artikel 126dd

1. De officier van justitie kan bepalen dat gegevens die zijn
verkregen door observatie met behulp van een technisch hulpmiddel dat
signalen registreert, het opnemen van vertrouwelijke communicatie, het
opnemen van telecommunicatie of het vorderen van gegevens over een
gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker kunnen worden gebruikt voor:

a. een ander strafrechtelijk onderzoek dan waartoe de bevoegdheid
is uitgeoefend;

b. verwerking met het oog op het verkrijgen van inzicht in de
betrokkenheid van personen bij misdrijven en handelingen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet
politiegegevens.

2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, onderdeel a,
behoeven de gegevens, in afwijking van artikel 126cc, tweede lid, niet
te worden vernietigd, totdat het andere onderzoek is geëindigd. Is
toepassing gegeven aan het eerste lid, onderdeel b, dan behoeven de
gegevens niet te worden vernietigd, totdat de Wet politiegegevens
opslag van de gegevens niet meer toestaat.

Vierde afdeling. Technische hulpmiddelen

Artikel 126ee

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:

a. de opslag, verstrekking en plaatsing van de technische
hulpmiddelen, bedoeld in de artikelen 126g, derde lid, 126l, eerste
lid, 126o, derde lid, 126s, eerste lid, 126zd, eerste lid, en 126zf,
eerste lid, alsmede van de technische hulpmiddelen bedoeld in de
artikelen 126m, eerste lid, 126t, eerste lid, en 126zg, eerste lid,
voor zover het bevel, bedoeld in artikel 126m, derde of vierde lid,
onderscheidenlijk artikel 126t, derde of vierde lid, en artikel 126zg,
derde of vierde lid, ten uitvoer wordt gelegd zonder medewerking van
de betrokken aanbieder;

b. de technische eisen waaraan de hulpmiddelen voldoen, onder meer met
het oog op de onschendbaarheid van de vastgelegde waarnemingen;

c. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder b;

d. de instellingen die de registratie van signalen aan een technische
bewerking onderwerpen;

e. de wijze waarop de bewerking, bedoeld onder d, plaatsvindt met het
oog op de controleerbaarheid achteraf, dan wel de waarborgen waarmee
deze is omgeven en de mogelijkheden voor een tegenonderzoek.

Vijfde afdeling. Verbod op doorlaten

Artikel 126ff

1. De opsporingsambtenaar die handelt ter uitvoering van een bevel als
omschreven in de titels IVa tot en met V en Vb, is verplicht van de
hem in de wet verleende inbeslagnemingsbevoegdheden gebruik te maken,
indien hij door de uitvoering van het bevel de vindplaats weet van
voorwerpen waarvan het aanwezig hebben of voorhanden hebben ingevolge
de wet verboden is vanwege hun schadelijkheid voor de volksgezondheid
of hun gevaar voor de veiligheid. De inbeslagneming mag slechts in het
belang van het onderzoek worden uitgesteld met het oogmerk om op een
later tijdstip daartoe over te gaan.

2. 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.

3. Een bevel als omschreven in het tweede lid is schriftelijk en
vermeldt:

a. de voorwerpen waar het betrekking op heeft,

b. het zwaarwegend opsporingsbelang en

c. het tijdstip waarop of de periode gedurende welke de
verplichting tot inbeslagneming niet geldt.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing
indien de opsporingsambtenaar of de officier van justitie door de
toepassing van een bevoegdheid als omschreven in titel Va of titel Vc
de vindplaats weet van voorwerpen als bedoeld in de eerste volzin van
het eerste lid.

Titel VE. Verkennend onderzoek

Artikel 126gg

1. Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat
binnen verzamelingen van personen misdrijven worden beraamd of
gepleegd als omschreven in artikel 67, eerste lid, die gezien hun aard
of de samenhang met andere misdrijven die binnen die verzamelingen van
personen worden beraamd of gepleegd 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 dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek kan
de officier van justitie bepalen dat artikel 9, eerste lid, van de Wet
bescherming persoonsgegevens met betrekking tot het onderzoek niet van
toepassing is op daarbij nader aan te geven openbare registers die bij
wet zijn ingesteld.

Artikel 126hh

1. Indien een onderzoek als bedoeld in artikel 126gg 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 van wie redelijkerwijs kan worden vermoed
dat hij toegang heeft tot een geautomatiseerd gegevensbestand
schriftelijk vorderen dit bestand, of delen daarvan, te verstrekken,
teneinde de hierin opgenomen gegevens te doen bewerken. De personen,
bedoeld in artikel 218, zijn niet verplicht aan de vordering te
voldoen, voor zover de uitlevering met hun plicht tot geheimhouding in
strijd zou zijn.

2. De bewerking kan bestaan uit het onderling vergelijken dan wel het
in combinatie met elkaar verwerken van de gegevens uit het verstrekte
bestand, gegevens uit de politieregisters en gegevens uit andere
bestanden. Beperkingen gesteld bij of krachtens de Wet politiegegevens
blijven buiten toepassing. De officier van justitie stelt de wijze
waarop de bewerking wordt uitgevoerd vast.

3. De bewerking wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen zo veel
mogelijk wordt gewaarborgd.

4. De officier van justitie doet van de bewerking proces-verbaal
opmaken, waarin worden 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 eerste lid, zijn vervuld.

5. De officier van justitie ziet er op toe dat zodra de bewerking is
voltooid:

a. uitsluitend de gegevens die het resultaat zijn van de
bewerking en van betekenis zijn voor het onderzoek, voor het
onderzoek verder worden verwerkt;

b. de gegevens die het resultaat zijn van de bewerking en niet
van betekenis zijn voor het onderzoek en de gegevens die op grond
van het eerste lid zijn verkregen en geen deel uitmaken van het
resultaat van de bewerking worden vernietigd.

6. Gegevens als bedoeld in het vijfde lid, onder a, mogen worden
verwerkt voor de opsporing van terroristische misdrijven.

7. De officier van justitie kan in afwijking van het vijfde lid, onder
b, bepalen dat de in dat onderdeel bedoelde gegevens niet worden
vernietigd voor zover en voor zolang de gegevens nodig zijn om de
bewerking achteraf te controleren. Indien de gegevens niet worden
vernietigd, worden zij uitsluitend verwerkt om de bewerking achteraf
te controleren.

Artikel 126ii

1. Indien een onderzoek als bedoeld in artikel 126gg de voorbereiding
van de opsporing van terroristische misdrijven tot doel heeft, kan de
officier van justitie 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 of vastgelegde identificerende gegevens van een persoon te
verstrekken. Artikel 126nc, tweede tot en met vijfde en zevende lid,
is van overeenkomstige toepassing.

2. In geval van een onderzoek als bedoeld in het eerste lid kan de
officier van justitie in het belang van het onderzoek jegens een
aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare
telecommunicatiedienst een vordering doen gegevens te verstrekken
terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en soort dienst
van een gebruiker van telecommunicatie. Artikel 126n, tweede lid en
vierde lid, en 126na, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 126bb blijft buiten toepassing.

3. Van de verstrekking van identificerende gegevens of gegevens als
bedoeld in het tweede lid doet de officier van justitie proces-verbaal
opmaken, waarin worden vermeld:

a. de verstrekte gegevens;

b. de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek
worden gevorderd.

Titel VI. Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

Artikel 127

Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen met de opsporing
van het strafbare feit belast.

Artikel 128

1. Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit
ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan
is.

2. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt niet langer aanwezig
geacht dan kort na het feit dier ontdekking.

Artikel 129

Waar van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan, poging tot en
voorbereiding van dat misdrijf begrepen, voorzover niet uit enige bepaling
het tegendeel volgt.

Artikel 130

Waar een termijn in dagen is uitgedrukt, worden daaronder verstaan vrije
dagen, voor zoover niet uit eenige bepaling het tegendeel volgt.

Artikel 131

Onder ouders van een minderjarige worden verstaan de ouders die het gezag
over de minderjarige uitoefenen.

Artikel 131a

1. Waar in dit wetboek de bevoegdheid wordt gegeven tot het horen,
verhoren of ondervragen van personen, wordt daaronder, met
uitzondering van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
gevallen, mede begrepen horen, verhoren of ondervragen per
videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding
totstandkomt tussen de betrokken personen.

2. De voorzitter van het college, de rechter, de rechter-commissaris
of ambtenaar die met de leiding over het horen is belast, beslist of
van videoconferentie gebruik gemaakt wordt, waarbij het belang van het
onderzoek in aanmerking wordt genomen. Alvorens te beslissen wordt de
te horen persoon of diens raadsman en in voorkomende gevallen de
officier van justitie, in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken over de toepassing van videoconferentie. Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen hierover nadere regels worden gesteld.

3. Tegen de beslissing om van videoconferentie gebruik te maken staat
geen afzonderlijk rechtsmiddel open.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld omtrent:

a. de eisen waaraan de techniek van videoconferentie dient te
voldoen, onder meer met het oog op de onschendbaarheid van
vastgelegde waarnemingen;

b. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder a.

Artikel 131b

Waar wordt gesproken van bijstand van een tolk aan een verdachte die de
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, wordt daaronder mede
begrepen bijstand van een daartoe geschikte persoon als tolk aan een
verdachte die niet of slechts zeer gebrekkig kan horen of spreken.

Artikel 132

Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk
aan de behandeling ter terechtzitting voorafgaat.

Artikel 132a

Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare
feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van
strafvorderlijke beslissingen.

Artikel 133

Onder voorloopige hechtenis wordt verstaan de vrijheidsbeneming ingevolge
eenig bevel van bewaring, gevangenneming of gevangenhouding.

Artikel 134

1. Onder inbeslagneming van eenig voorwerp wordt verstaan het onder
zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten behoeve van de
strafvordering.

2. Het beslag wordt beëindigd doordat hetzij

a. het inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggegeven, dan wel de
waarde daarvan wordt uitbetaald;

b. het openbaar ministerie de last geeft als bedoeld in artikel
116, tweede lid, onder c;

c. de machtiging als bedoeld in artikel 117 is verleend en het
voorwerp niet om baat is vervreemd;

d. de bewaring ingevolge artikel 118, derde lid, door
tijdsverloop is beëindigd en het voorwerp niet om baat is
vervreemd.

3. Onder teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen wordt begrepen het
verrichten van de in verband met de beëindiging van het beslag
vereiste formaliteiten.

Artikel 135

Bij de beantwoording der vraag of eene zaak al dan niet is geëindigd,
wordt het rechtsgevolg, bij artikel 255 aan het bekend worden van nieuwe
bezwaren verbonden, buiten beschouwing gelaten.

Artikel 136

1. Onder maand wordt verstaan een tijd van dertig dagen, onder dag,
behoudens voor de toepassing van de Algemene termijnenwet, een tijd
van vierentwintig uren.

2. Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3
van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of
krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.

Artikel 136a

1. Wordt verstaan:

onder schipper: elke gezagvoerder van een Nederlands schip of
zeevissersschip of degene die deze vervangt;

onder opvarende: ieder ander die zich aan boord van een Nederlands
schip of zeevissersschip bevindt; opvarende blijft wie buiten het rijk
in Europa het vaartuig gedurende de reis tijdelijk verlaat;

onder schepeling: ieder die zich als scheepsofficier of scheepsgezel
aan boord van een Nederlands schip of zeevissersschip bevindt;

onder gezagvoerder van een luchtvaartuig: elke gezagvoerder van een
Nederlands burgerlijk luchtvaartuig of degene die deze vervangt.

2. Wordt begrepen:

onder schipper: hij die de leiding heeft op een door Ons aangewezen
installatie ter zee;

onder opvarende: ieder ander die zich op zulk een installatie bevindt.

3. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt niet, wanneer uit enige
bepaling een andere betekenis blijkt.

4. Onder commandant wordt verstaan de bevelhebber van een Nederlands
oorlogsschip of een Nederlands militair luchtvaartuig.

Artikel 136b

1. Onder Nederlands schip wordt verstaan hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 86 van het Wetboek van Strafrecht.

2. Onder installatie ter zee wordt verstaan elke installatie buiten
het rechtsgebied van een rechtbank opgericht op de bodem van de
territoriale zee of op dat deel van de Noordzee waarvan de grenzen
samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het
continentale plat.

Artikel 136c

Onder bedreigde getuige wordt verstaan een getuige ten aanzien van wie
door de rechter op grond van artikel 226a bevel is gegeven dat ter
gelegenheid van het verhoor zijn identiteit verborgen wordt gehouden.

Artikel 136d

Onder afgeschermde getuige wordt verstaan een getuige die door de rechter
op grond van artikel 226m als zodanig is aangemerkt.

Artikel 137

Onder de bevoegdheid tot kennisneming van processtukken wordt begrepen die
tot kennisneming van stukken die op gegevensdragers zijn opgenomen en
vastgelegd.

Artikel 138

Worden verstaan:

onder beschikkingen de niet op de terechtzitting gegeven beslissingen;

onder rechterlijke beslissingen zowel de beschikkingen van een rechter als
de uitspraken;

onder uitspraken de op de terechtzitting gegeven beslissingen;

onder einduitspraken de uitspraken tot schorsing der vervolging of tot
verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietigheid van
dagvaarding, en die welke na afloop van het geheele onderzoek op de
terechtzitting over de zaak worden gedaan.

Artikel 138a

Onder DNA-onderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat
slechts gericht is op het vergelijken van DNA-profielen, het vaststellen
van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte of
het onbekende slachtoffer of het vaststellen van verwantschap.

Artikel 138b

Onder een verkort vonnis wordt verstaan een vonnis waarin geen
bewijsmiddelen zijn opgenomen, noch een opgave daarvan.

Artikel 138c

Onder een verkort proces-verbaal wordt verstaan een proces-verbaal dat
uitsluitend bevat de uitspraken, die niet in het vonnis zijn opgenomen, en
de aantekeningen, waarvan opneming door de wet, anders dan door artikel
326, eerste of tweede lid, wordt verlangd.

Artikel 138d

Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht.

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoek

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 139 [Vervallen per 12-04-1967]

Artikel 140

Het College van procureurs-generaal waakt voor de richtige opsporing van
de strafbare feiten waarvan de rechtbanken en de gerechtshoven kennis
nemen. Het geeft daartoe de nodige bevelen aan de hoofden van de
parketten.

Artikel 140a

Het College van procureurs-generaal stemt vooraf en schriftelijk in met
een bevel als bedoeld in artikel 126ff, onderscheidenlijk een overeenkomst
als bedoeld in de tweede afdeling van titel Va van het Eerste Boek en als
bedoeld in artikel 126zu, een wijziging of een verlenging daarvan.

Artikel 141

Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:

a. de officieren van justitie;

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de
Politiewet 2012, en de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2,
onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak;

c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming
met Onze Minister van Defensie aangewezen militairen van de
Koninklijke marechaussee;

d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten,
bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Artikel 142

1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon
opsporingsambtenaar belast:

a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie, onderscheidenlijk het College van procureurs-generaal
een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;

b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van
Veiligheid en Justitie aangewezen categorieën of eenheden;

c. de personen die bij bijzondere wetten met de opsporing van de
daarin bedoelde strafbare feiten worden belast, met uitzondering
van de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten
als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere
opsporingsdiensten, of die bij verordeningen zijn belast met het
toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover het die
feiten betreft en de personen zijn beëdigd.

2. De opsporingsbevoegdheid strekt zich uit tot de in de akte of
aanwijzing aangeduide strafbare feiten; de akte of aanwijzing kan
bepalen dat de opsporingsbevoegdheid alle strafbare feiten omvat.

3. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan bepalen dat voor door
hem aan te wijzen categorieën of eenheden van de in het eerste lid,
onder c, genoemde buitengewone opsporingsambtenaren, de
opsporingsbevoegdheid zich mede uitstrekt over andere strafbare
feiten; het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de
verlening van de akte en het doen van de aanwijzing, het grondgebied
waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, de beëdiging en de instructie
van de buitengewoon opsporingsambtenaren, het toezicht waaraan zij
zijn onderworpen en de wijze waarop Onze Minister van Veiligheid en
Justitie de opsporingsbevoegdheid van afzonderlijke personen kan
beëindigen. Voorts kunnen regels worden gegeven over de eisen van
bekwaamheid en betrouwbaarheid waaraan zij moeten voldoen.

5. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder b, of derde
lid, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 143 [Vervallen per 01-01-1957]

Artikel 144 [Vervallen per 01-01-1957]

Artikel 145 [Vervallen per 01-04-1994]

Artikel 146

1. De bevoegdheid van ambtenaren met de opsporing van strafbare feiten
belast, is beperkt tot het grondgebied waarvoor zij zijn aangesteld of
waar zij in overeenstemming met de bepalingen van de Politiewet 2012
buiten dat grondgebied hun taak vervullen.

2. Zij hebben het recht in de uitoefening hunner ambtsverrichtingen de
hulp in te roepen van de politie en de Koninklijke marechaussee.

Artikel 146a

Ter plaatse waar en binnen de grenzen binnen welke zij bevoegd zijn tot
opsporing, zijn hulpofficier van justitie:

a. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen
ambtenaren van politie, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak;

b. de officieren van de Koninklijke marechaussee;

c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming
met Onze Minister van Defensie aangewezen onderofficieren van de
Koninklijke marechaussee;

d. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen
opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in
artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en
buitengewone opsporingsambtenaren.

Artikel 147

1. Naar regelen, te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur, kan
het openbaar ministerie in het belang van het onderzoek in strafzaken
de medewerking inroepen van personen en lichamen, welke op het gebied
der reclasseering of op dergelijk gebied werkzaam zijn, en aan deze de
noodige opdrachten geven.

2. De personen of lichamen, belast met de uitvoering van de
opdrachten, stellen de identiteit van de verdachte vast op de wijze,
bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid,
tenzij de opdrachten in een inrichting worden uitgevoerd.

Tweede afdeeling. De officieren van justitie

Artikel 148

1. De officier van justitie is belast met de opsporing van de
strafbare feiten waarvan de rechtbank in het arrondissement waarin hij
is aangesteld, kennisneemt, alsmede met de opsporing binnen het
rechtsgebied van die rechtbank van de strafbare feiten waarvan andere
rechtbanken kennisnemen.

2. Hij geeft daartoe bevelen aan de overige personen met de opsporing
belast.

3. Zoo de opsporing door hem persoonlijk geschiedt, doet hij van zijne
bevinding blijken bij proces-verbaal opgemaakt op zijn ambtseed;
daarbij moeten tevens zooveel mogelijk uitdrukkelijk worden opgegeven
de redenen van wetenschap.

Artikel 148a

1. De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de
opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 9, tweede lid.

2. Artikel 148, tweede en derde lid, is van toepassing.

Artikel 148b

1. De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met
de opsporing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 9, derde
lid.

2. Artikel 148, tweede en derde lid, is van toepassing.

Artikel 148c

De officier van justitie verleent de advocaat-generaal op diens verzoek de
nodige bijstand bij het opsporingsonderzoek in zaken die in hoger beroep
bij het gerechtshof aanhangig zijn.

Artikel 149

Wanneer de officier van justitie kennis heeft gekregen van een strafbaar
feit met welks vervolging hij is belast, stelt hij het noodige
opsporingsonderzoek in.

Artikel 149a

1. De officier van justitie is tijdens het opsporingsonderzoek
verantwoordelijk voor de samenstelling van de processtukken.

2. Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter
terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs
van belang kunnen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 149b.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden
gesteld over de wijze waarop de processtukken worden samengesteld en
ingericht.

Artikel 149b

1. De officier van justitie is bevoegd, indien hij dit met het oog op
de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen noodzakelijk acht,
de voeging van bepaalde stukken of gedeelten daarvan bij de
processtukken achterwege te laten. Hij behoeft daartoe een
schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen door de
rechter-commissaris. De vordering en de beschikking worden bij de
processtukken gevoegd.

2. De officier van justitie doet van de toepassing van het eerste lid
en, voor zover de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen dat
toelaten, de redenen waarom, proces-verbaal opmaken. Dit
proces-verbaal wordt bij de processtukken gevoegd.

3. Zolang de zaak niet is geëindigd, bewaart de officier van justitie
de in het eerste lid bedoelde stukken.

Artikel 150

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
ambtshalve of op het verzoek van de verdachte een deskundige die als
deskundige is geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 51k,
benoemen.

2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, komt ook toe aan de
hulpofficier voor zover het technisch onderzoek betreft, met
uitzondering van de gevallen waarin de wet anders bepaalt. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de aard van het technisch onderzoek dat kan worden
opgedragen.

Artikel 150a

1. De officier van justitie geeft aan de verdachte schriftelijk kennis
van de aan de deskundige verleende opdracht en van tijd en plaats van
het onderzoek, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen
verzet. De verdachte kan verzoeken tot het doen van aanvullend
onderzoek of het geven van aanwijzingen omtrent het uit te voeren
onderzoek.

2. Van de uitslag van het onderzoek geschiedt tevens kennisgeving aan
de verdachte. Zodra het belang van het onderzoek zich niet meer verzet
tegen de mededeling bedoeld in het eerste lid, geeft de officier van
justitie kennis van het verlenen van de opdracht en de uitslag
daarvan.

3. De verdachte kan naar aanleiding van de uitslag binnen twee weken
na kennisgeving daarvan om een tegenonderzoek verzoeken. Hij geeft
daarbij aan om welke redenen hij het doen verrichten van een
tegenonderzoek aangewezen acht. Hij geeft voorts aan welke deskundige
het onderzoek, dat gelijkwaardig moet zijn aan het eerste onderzoek,
zou moeten uitvoeren.

4. Geen uitstel van kennisgeving van de uitslag vindt plaats van
onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de verdachte.

Artikel 150b

1. Indien de officier van justitie een verzoek van de verdachte tot
benoeming van een deskundige of tot het doen verrichten van een
tegenonderzoek, aanvullend of volgens bepaalde aanwijzingen uit te
voeren onderzoek weigert, geeft hij daarvan gemotiveerd kennis aan de
verdachte.

2. De verdachte kan na deze weigering binnen twee weken na de
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, de rechter-commissaris
verzoeken alsnog tot benoeming van een deskundige of uitbreiding van
het onderzoek over te gaan.

3. De rechter-commissaris beslist zo spoedig mogelijk op dit verzoek
en geeft daarvan kennis aan de verdachte en de officier van justitie.

Artikel 150c

1. Indien de officier van justitie op grond van artikel 150a, derde
lid, of de rechter-commissaris op grond van artikel 150b, derde lid,
een tegenonderzoek gelast, verleent hij daartoe opdracht aan een
deskundige. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de verdachte.

2. De deskundige die het tegenonderzoek verricht, wordt in staat
gesteld dit uit te voeren; hij verkrijgt daartoe toegang tot het
onderzoeksmateriaal en de desbetreffende gegevens uit het eerste
onderzoek.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent de uitvoering van het onderzoek bedoeld
in het eerste lid.

Artikel 151

1. De officier van justitie of de hulpofficier is bevoegd teneinde
enige plaatselijke toestand of enig voorwerp te schouwen, met de
personen door hem aangewezen, elke plaats te betreden.

2. De officier van justitie geeft, voorzover het belang van het
onderzoek dit niet verbiedt, tijdig schriftelijk kennis van de
voorgenomen schouw aan de verdachte en diens raadsman. De hulpofficier
van justitie geeft voorts tijdig schriftelijk kennis van de
voorgenomen schouw aan de officier van justitie.

3. De verdachte en diens raadsman worden, voorzover het belang van het
onderzoek dit niet verbiedt, door de officier van justitie of de
hulpofficier toegelaten de schouw geheel of gedeeltelijk bij te wonen;
zij kunnen verzoeken dat zij aanwijzingen mogen doen of inlichtingen
mogen geven of dat bepaalde opmerkingen in het proces-verbaal zullen
worden vermeld.

Artikel 151a

1. De officier van justitie kan ambtshalve of op verzoek van de
verdachte of diens raadsman in het belang van het onderzoek een
DNA-onderzoek, dat gericht is op het vergelijken van DNA-profielen,
laten verrichten. Hij kan ten behoeve van het DNA-onderzoek de
verdachte of een derde verzoeken celmateriaal af te staan.
Celmateriaal kan, behoudens in geval van toepassing van artikel 151b
of vermissing als bedoeld in de laatste volzin, slechts met
schriftelijke toestemming van de verdachte of de derde worden
afgenomen. Celmateriaal wordt slechts van de verdachte afgenomen,
nadat van hem één of meer vingerafdrukken overeenkomstig dit wetboek
zijn genomen en verwerkt en zijn identiteit is vastgesteld op de
wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede
lid. Aan een groep van vijftien derden of meer kan slechts na
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris op vordering van
de officier van justitie worden verzocht celmateriaal af te staan.
Ingeval de derde vermist is als gevolg van een misdrijf, kan het
DNA-onderzoek worden verricht aan celmateriaal op voorwerpen, die van
hem in beslag genomen zijn, of aan celmateriaal, dat op andere wijze
verkregen is.

2. De officier van justitie benoemt een deskundige, die verbonden is
aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
laboratoria, met de opdracht het DNA-onderzoek te verrichten. De
deskundige brengt aan de officier van justitie een met redenen omkleed
verslag uit.

3. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, en
tweede lid, komen tevens aan de hulpofficier van justitie toe indien
het DNA-onderzoek verricht wordt aan celmateriaal van een onbekende
verdachte. De bevoegdheden zijn beperkt tot bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen misdrijven.

4. Indien onvoldoende celmateriaal voor een tegenonderzoek als bedoeld
in het zesde lid beschikbaar is, stelt de officier van justitie de
verdachte, indien slechts één verdachte bekend is, in de gelegenheid
een deskundige, verbonden aan één van de aangewezen laboratoria, aan
te wijzen die het onderzoek verricht. Het zesde lid blijft buiten
toepassing.

5. De officier van justitie geeft, ingeval het onderzoek heeft
plaatsgevonden aan afgenomen celmateriaal, de onderzochte persoon zo
spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de uitslag van het onderzoek.
Indien het onderzoek heeft plaatsgevonden aan ander celmateriaal geeft
hij de verdachte, indien deze bekend is, zodra het belang van het
onderzoek dat toelaat schriftelijk kennis van de uitslag van het
onderzoek. Buiten het geval, bedoeld in het vierde lid, wijst hij de
verdachte daarbij op het bepaalde in het zesde en zevende lid.

6. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat hem van de uitslag van
het DNA-onderzoek schriftelijk is kennisgegeven, de officier van
justitie verzoeken een andere door hem aangewezen deskundige,
verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen laboratoria, te benoemen met de opdracht een DNA-onderzoek te
verrichten. De officier van justitie willigt het verzoek in als
daarvoor voldoende celmateriaal beschikbaar is. De deskundige brengt
aan de officier van justitie een met redenen omkleed verslag uit. De
eerste zin van het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

7. In geval van toepassing van het zesde lid, wordt de verdachte een
deel van de kosten van het onderzoek, waarvan de hoogte bij algemene
maatregel van bestuur wordt vastgesteld, in rekening gebracht indien
dit onderzoek het in opdracht van de officier van justitie verrichte
onderzoek bevestigt.

8. DNA-profielen worden slechts verwerkt voor het voorkomen, opsporen,
vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de
identiteit van een lijk. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld voor het verwerken van DNA-profielen en
celmateriaal.

9. De bepalingen van de vijfde afdeling van de derde titel van het
Tweede Boek zijn van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover
daarvan in het eerste tot en met achtste lid is afgeweken.

10. Bij toepassing van artikel 232 blijft het zesde lid buiten
toepassing.

11. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de wijze van uitvoering van dit artikel gegeven. De
voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken
nadat het ontwerp aan beide kamers van de Staten-Generaal is
overgelegd.

Artikel 151b

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bevelen dat van de verdachte van een misdrijf als omschreven in
artikel 67, eerste lid, tegen wie ernstige bezwaren bestaan,
celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek als
bedoeld in artikel 151a, eerste lid, indien hij zijn schriftelijke
toestemming weigert. Artikel 151a, tweede en vierde tot en met tiende
lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. De officier van justitie geeft het bevel niet dan nadat de
verdachte in de gelegenheid is gesteld, te worden gehoord. De
verdachte is bevoegd zich bij het horen door een raadsman te doen
bijstaan.

3. Het bevel wordt ten uitvoer gelegd door afname van wangslijmvlies.
Indien afname van wangslijmvlies om bijzondere geneeskundige redenen
of vanwege het verzet van de verdachte onwenselijk is dan wel geen
geschikt celmateriaal oplevert, wordt bloed afgenomen of worden
haarwortels afgenomen, zo nodig met behulp van de sterke arm. Het
celmateriaal wordt door een arts of een verpleegkundige afgenomen. In
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kan het
celmateriaal worden afgenomen door een persoon die voldoet aan bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

4. Het bevel, onderscheidenlijk de tenuitvoerlegging dan wel de
verdere tenuitvoerlegging daarvan kan achterwege blijven indien zich
naar het oordeel van de officier van justitie zwaarwegende redenen
voordoen om het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal te laten
plaatsvinden, dan wel de verdachte schriftelijk toestemt in de afname
van celmateriaal. In geval van zwaarwegende redenen kan het
DNA-onderzoek worden verricht aan celmateriaal op voorwerpen, die van
de verdachte in beslag genomen zijn, of aan celmateriaal, dat op
andere wijze verkregen is.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de wijze van uitvoering van dit artikel gegeven. De
voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken
nadat het ontwerp aan beide kamers van de Staten-Generaal is
overgelegd.

Artikel 151c [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 151d

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bevelen dat een DNA-onderzoek plaatsvindt dat gericht is op het
vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de
onbekende verdachte of het onbekende slachtoffer. Artikel 151a, tweede
lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Het DNA-onderzoek kan slechts gericht zijn op het vaststellen van
het geslacht, het ras of andere bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken.

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken
nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

4. Het DNA-onderzoek kan slechts worden bevolen in geval van
verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de wijze van uitvoering van het DNA-onderzoek.

Artikel 151da

1. In afwijking van artikel 21, vierde lid, van de Wet bescherming
persoonsgegevens kan de officier van justitie in het belang van het
onderzoek bevelen dat een DNA-onderzoek verricht wordt dat gericht is
op het vaststellen van verwantschap. Ingeval het DNA-onderzoek
verricht wordt met behulp van de DNA-profielen, die overeenkomstig dit
wetboek, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet DNA-onderzoek
bij veroordeelden verwerkt zijn, kan het bevel slechts worden gegeven
na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris op vordering
van de officier van justitie. Artikel 151a, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2. Celmateriaal dat ingevolge dit wetboek, de Wet bescherming
persoonsgegevens of de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is
afgenomen ten behoeve van het bepalen en verwerken van een
DNA-profiel, mag worden gebruikt voor het vaststellen van
verwantschap. Celmateriaal van een derde kan, behoudens het geval,
bedoeld in de volgende volzin, slechts met zijn schriftelijke
toestemming worden afgenomen en gebruikt voor het vaststellen van
verwantschap. Ingeval een derde minderjarig is en vermoed wordt dat
hij voorwerp is van een misdrijf als omschreven in artikel 197a, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248b, 249, 256, 273f, 278, 287,
289, 290 of 291 van het Wetboek van Strafrecht, kan in het belang van
het onderzoek celmateriaal bij de derde op bevel van de officier van
justitie na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris worden
afgenomen en gebruikt voor het vaststellen van verwantschap.

3. Het DNA-onderzoek kan slechts worden verricht in geval van
verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld en een van de
misdrijven omschreven in de artikelen 109, 110, 141, tweede lid, onder
1°, 181, onder 2°, 182, 247, 248a, 248b, 249, 281, eerste lid, onder
1°, 290, 300, tweede en derde lid, en 301, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht. Indien een DNA-onderzoek als bedoeld in artikel 151a,
eerste lid, leidt tot het vaststellen van verwantschap, kan de
officier van justitie dit resultaat in het opsporingsonderzoek
gebruiken.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de wijze van uitvoering van het DNA-onderzoek.

Artikel 151e

1. In geval van een misdrijf waarbij uit aanwijzingen blijkt dat
besmetting van een slachtoffer met een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen ernstige ziekte kan hebben plaatsgevonden, kan de
officier van justitie aan de verdachte verzoeken celmateriaal af te
staan ten behoeve van een onderzoek dat tot doel heeft vast te stellen
of hij drager is van een dergelijke ziekte. De officier van justitie
kan dit verzoek tevens richten aan een ander dan de verdachte, indien
uit zodanige aanwijzingen blijkt dat besmetting door misdrijf met
behulp van het celmateriaal van die ander is overgebracht op een
slachtoffer. De verdachte en de derde tot wie de officier van justitie
zich heeft gericht, kunnen van hun instemming met het verzoek om mee
te werken aan het afnemen van celmateriaal alleen schriftelijk doen
blijken.

2. Indien degene aan wie het verzoek is gericht, medewerking weigert,
kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen
dat van hem celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van een onderzoek
als bedoeld in het eerste lid. Het bevel kan slechts worden gegeven na
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris op vordering van
de officier van justitie.

3. Het onderzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt
uitgevoerd door afname van een hoeveelheid bloed door een arts of een
verpleegkundige, tenzij aannemelijk is dat afname van bloed om
bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is. In dat geval wordt
ander celmateriaal, dat geschikt is voor het onderzoek, afgenomen.

4. Door een arts of een verpleegkundige wordt zoveel celmateriaal
afgenomen als voor het onderzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid,
noodzakelijk is. Zo nodig wordt het bevel, bedoeld in het tweede lid,
met behulp van de sterke arm ten uitvoer gelegd.

5. De officier van justitie kan opdracht geven aan celmateriaal dat is
aangetroffen ter zake van een misdrijf als bedoeld in het eerste lid,
een onderzoek als bedoeld in het eerste lid te verrichten. De officier
van justitie kan, indien hij van oordeel is dat zich daarvoor
zwaarwegende redenen voordoen en er sprake is van een bekende
verdachte opdracht geven het onderzoek te verrichten aan ander
celmateriaal dan op grond van het eerste of tweede lid is afgenomen of
in de vorige volzin bedoeld is. Deze opdracht kan niet worden gegeven
bij een bekende persoon die niet wordt verdacht van een misdrijf,
bedoeld in het eerste lid.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de uitvoering van dit artikel gegeven.

Artikel 151f

1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 151e, eerste, tweede, en vijfde
lid, wordt door de officier van justitie opgedragen aan een
deskundige, verbonden aan een laboratorium, dat op grond van het
vijfde lid is aangewezen. De deskundige brengt zo spoedig mogelijk een
met redenen omkleed verslag van zijn onderzoek uit aan de officier van
justitie.

2. De officier van justitie geeft degene wiens celmateriaal is
onderzocht en het slachtoffer zo spoedig mogelijk kennis van de
uitslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 151e, eerste lid. Hij
doet tevens mededeling van de uitslag van het onderzoek, bedoeld in
artikel 151e, vijfde lid, aan het slachtoffer, en aan de verdachte
indien diens identiteit bekend is. Hij doet beide mededelingen alleen
aan de betrokkene die daarom heeft verzocht. Hij wijst voorts de
verdachte op de mogelijkheid van het doen verrichten van een
tegenonderzoek.

3. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat hem de uitslag is
medegedeeld de officier van justitie verzoeken een andere door hem
aangewezen deskundige, verbonden aan een van de aangewezen
laboratoria, te benoemen met de opdracht tot het verrichten van dit
onderzoek. De deskundige brengt aan de officier van justitie een met
redenen omkleed verslag uit. De officier van justitie doet mededeling
van de uitslag aan de verdachte en aan het slachtoffer dat daarom
heeft verzocht.

4. In geval van toepassing van het derde lid wordt de verdachte een
deel van de kosten van het tegenonderzoek, waarvan de hoogte bij
algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, in rekening gebracht
indien dit onderzoek het in opdracht van de officier van justitie
verrichte onderzoek bevestigt.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de uitvoering van dit artikel gegeven.

Artikel 151g

1. Het slachtoffer van een misdrijf als bedoeld in artikel 151e,
eerste lid, kan de officier van justitie verzoeken het onderzoek
bedoeld in artikel 151e, eerste lid, artikel 151h, eerste lid, en
artikel 151i, eerste lid, te bevelen.

2. De officier van justitie doet mededeling van zijn gemotiveerde
beslissing op het verzoek binnen twaalf uur nadat hij het verzoek
heeft ontvangen.

3. Indien de officier van justitie weigert aan het verzoek te voldoen,
kan het slachtoffer het verzoek indienen bij de rechter-commissaris.

Artikel 151h

1. Indien de uitslag van het onderzoek als bedoeld in artikel 151e,
eerste lid, negatief is, kan de officier van justitie in het belang
van het onderzoek na een periode van drie tot zes maanden na de eerste
test opnieuw aan de verdachte verzoeken celmateriaal af te staan. Als
de verdachte zijn medewerking weigert, kan het bevel tot medewerking
slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging van de
rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie.

2. Indien de verdachte zijn medewerking aan dit onderzoek weigert, kan
de officier van justitie zijn aanhouding bevelen. Artikel 55, tweede
lid, en artikel 151e, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing. Zodra het monster is afgenomen, maar uiterlijk binnen zes
uur na aanhouding, wordt de verdachte in vrijheid gesteld.

3. Artikel 151f, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de uitvoering van dit artikel gegeven.

Artikel 151i

1. Indien de uitslag van het in artikel 151e, eerste of vijfde lid, of
artikel 151h, eerste lid, bedoelde onderzoek positief is en nadien
blijkt dat het slachtoffer met dezelfde ziekte is besmet, kan de
officier van justitie een deskundige, verbonden aan een ingevolge het
derde lid aangewezen laboratorium, benoemen met de opdracht om het
bewaarde celmateriaal te onderzoeken teneinde vast te stellen of de
besmetting daadwerkelijk is overgedragen, en hem een met redenen
omkleed verslag uit te brengen.

2. Artikel 151f, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de uitvoering van dit artikel gegeven.

Derde afdeling. Verslaglegging door opsporingsambtenaren

Artikel 152

1. De ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast, maken
ten spoedigste proces-verbaal op van het door hen opgespoorde
strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of
bevonden.

2. Het opmaken van proces-verbaal kan onder verantwoordelijkheid van
het openbaar ministerie achterwege worden gelaten.

Artikel 153

1. Het proces-verbaal wordt door hen opgemaakt op hun ambtseed of,
voor zover zij die niet hebben afgelegd, door hen binnen tweemaal vier
en twintig uren beëedigd voor een hulpofficier van justitie die
daarvan een verklaring op het proces-verbaal stelt.

2. Het wordt door hen persoonlijk opgemaakt, gedagtekend en
ondertekend; daarbij moeten tevens zoveel mogelijk uitdrukkelijk
worden opgegeven de redenen van wetenschap. Met een ondertekend
proces-verbaal wordt gelijkgesteld een proces-verbaal dat langs
elektronische weg is opgemaakt of omgezet, mits dit voldoet aan de bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen.

Artikel 154 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 155 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 156

1. Ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast, die geen
hulpofficier van justitie zijn, doen door hen opgemaakte
processen-verbaal, alsmede bij hen binnengekomen aangiften of
berichten ter zake van strafbare feiten, met de inbeslaggenomen
voorwerpen, onverwijld toekomen aan de hulpofficier van justitie onder
wiens rechtstreeks bevel of toezicht zij staan dan wel aan de officier
van justitie, indien een richtlijn van het openbaar ministerie dat
voorschrijft of de officier van justitie zulks beveelt.

2. De hulpofficieren van justitie doen de processen-verbaal, bij hen
binnengekomen of door hen opgemaakt, de aangiften, berichten en
inbeslaggenomen voorwerpen onverwijld toekomen aan de officier van
justitie.

3. Toezending kan met instemming van de officier van justitie
achterwege worden gelaten.

Artikel 157 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 158 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 159

Na overeenkomstig artikel 156 te hebben gehandeld, wachten de
hulpofficieren van justitie en de overige opsporingsambtenaren de nadere
bevelen van de officier van justitie af; gedoogt het belang van het
onderzoek zodanig afwachten niet, dan zetten zij het onderzoek inmiddels
voort en winnen zij de narichten in, die de zaak tot meer klaarheid kunnen
brengen. Van dit onderzoek en de ingewonnen narichten doen zij blijken bij
proces-verbaal, waarmede zij handelen overeenkomstig artikel 156.

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten

Artikel 160

1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de
artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het
Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is
veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat
wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan
onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

2. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die
door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene vervolging van
zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het
afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen.

3. Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden
wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht
daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Artikel 161

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan
aangifte of klachte te doen.

Artikel 162

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun
bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij
niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen,
met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier
van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel
XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan
wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij
een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik
heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt
geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik
wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg
voor de naleving aan hen is opgedragen.

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen
hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten
met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening
van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing
op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van
inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich
zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van
getuigenis zou kunnen verschonen.

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van
rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of
krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering
van dit artikel.

6. De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan
in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de
voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld
in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp
in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag
waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Artikel 163

1. De aangifte van eenig strafbaar feit geschiedt mondeling of
schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den aangever in
persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere
schriftelijke volmacht voorzien.

2. De mondelinge aangifte wordt door den ambtenaar die haar ontvangt,
in geschrifte gesteld en na voorlezing door hem met den aangever of
diens gemachtigde onderteekend. Indien deze niet kan teekenen, wordt
de reden van het beletsel vermeld.

3. De schriftelijke aangifte wordt door den aangever of diens
gemachtigde onderteekend. Met een ondertekende aangifte wordt
gelijkgesteld de aangifte die langs elektronische weg is gedaan, mits
deze voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
gestelde eisen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen beperkingen
worden aangebracht in de gevallen waarin aangifte langs elektronische
weg kan worden gedaan.

4. Op zijn verzoek ontvangt de aangever een kopie van de aangifte dan
wel een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

5. De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor een notaris in minuut
is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de akte
gehecht.

6. Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en
161, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de
aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren
verplicht.

7. Artikel 156 is van toepassing.

Artikel 164

1. Bij strafbare feiten alleen op klachte vervolgbaar, geschiedt deze
klachte mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij
door den tot de klachte gerechtigde in persoon, hetzij door een ander,
daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien.
De klachte bestaat in eene aangifte met verzoek tot vervolging.

2. Artikel 163, tweede lid, derde lid - met uitzondering van de tweede
en derde volzin - en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 165

1. Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke
hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht.

2. Artikel 156 is van toepassing.

Artikel 165a

Indien de klacht krachtens artikel 65, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht door de wettige vertegenwoordiger van een minderjarige die
twaalf jaren of ouder is of van een onder curatele gestelde is geschied,
gaat het openbaar ministerie niet tot vervolging over dan na de
vertegenwoordigde persoon, zo deze in Nederland verblijft, in de
gelegenheid te hebben gesteld zijn mening omtrent de wenselijkheid van
vervolging kenbaar te maken, althans na deze daartoe behoorlijk te hebben
opgeroepen, tenzij dit in verband met de lichamelijke of geestelijke
toestand van de minderjarige of de onder curatele gestelde niet mogelijk
of niet wenselijk is.

Artikel 166

1. De intrekking der klachte geschiedt bij de ambtenaren, op de wijze
en in den vorm voor het doen der klachte bij de artikelen 163, 164 en
165 bepaald.

2. Artikel 156 is van toepassing.

Artikel 166a

1. Is de tot de klachte gerechtigde het hoofd of een lid van de
regering van een bevriende staat in de zin van artikel 87a van het
Wetboek van Strafrecht, of iemand die krachtens artikel 65 van dat
wetboek in zijn plaats treedt, dan kan de klachte geschieden in de
vorm van een door die staat langs de diplomatieke weg gedaan verzoek
om strafvervolging.

2. Wanneer de diplomatieke weg overeenkomstig het voorgaande lid is
gevolgd, kan de klachte langs dezelfde weg worden ingetrokken, zulks -
in afwijking van artikel 67 van het Wetboek van Strafrecht - binnen
dertig dagen na de indiening.

3. Voor de geldigheid van de indiening en van de intrekking,
overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel, is niet vereist
dat de tot de klachte gerechtigde daarmede persoonlijk instemt.

4. De dag waarop het verzoek om strafvervolging, dan wel de intrekking
van dat verzoek, ter kennis van de Nederlandse regering is gebracht,
geldt als datum van ontvangst van de klachte, onderscheidenlijk van de
intrekking daarvan.

Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging

Artikel 167

1. Indien naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek het
openbaar ministerie van oordeel is dat vervolging moet plaats hebben,
door het uitvaardigen van een strafbeschikking of anderszins, gaat het
daartoe zoo spoedig mogelijk over.

2. Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen
belang ontleend. Het openbaar ministerie kan, onder het stellen van
bepaalde voorwaarden, de beslissing of vervolging plaats moet hebben
voor een daarbij te bepalen termijn uitstellen.

Artikel 167a

Terzake van een misdrijf, omschreven in artikel 245, 247, 248a, 248d of
248e van het Wetboek van Strafrecht en gepleegd ten aanzien van een
minderjarige die twaalf jaren of ouder is, stelt het openbaar ministerie
de minderjarige zo mogelijk in de gelegenheid zijn mening over het
gepleegde feit kenbaar te maken.

Titel II. De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken

Artikel 168 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 169 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 170

1. In elke rechtbank zijn rechters-commissarissen, belast met de
behandeling van strafzaken.

2. De rechter-commissaris is in het bijzonder belast met de
uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot het
opsporingsonderzoek, ambtshalve in door de wet bepaalde gevallen en
voorts op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de
verdachte of diens raadsman.

Artikel 171

1. De rechter-commissaris wordt bij zijne verrichtingen bijgestaan
door den griffier.

2. Bij verhindering of ontstentenis van dezen kan de
rechter-commissaris in dringende gevallen een persoon aanwijzen, ten
einde voor bepaald aan te wijzen verrichtingen als griffier op te
treden. Deze plaatsvervangende griffier wordt vóór den aanvang zijner
werkzaamheden door den rechter-commissaris beëedigd dat hij zijne taak
naar behooren zal vervullen.

Artikel 172

1. De rechter-commissaris doet door den griffier een nauwkeurig
proces-verbaal opmaken van hetgeen bij het onderzoek is verklaard,
verricht en voorgevallen of door hem is waargenomen; daarbij moeten
tevens zooveel mogelijk uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van
wetenschap.

2. Indien dit tot recht verstand van eene verklaring of om andere
redenen gewenscht is, of indien de verdachte, getuige of deskundige of
de raadsman dit verlangt, doet hij ook de vraag naar aanleiding
waarvan de verklaring is afgelegd, in het proces-verbaal opnemen.

3. Indien de verdachte, getuige of deskundige of de raadsman verlangt
dat eenige opgave in de eigen woorden zal worden opgenomen, geschiedt
dat, voor zoover de opgave redelijke grenzen niet overschrijdt,
zooveel mogelijk.

Artikel 173

Geene vragen worden gedaan welke de strekking hebben verklaringen te
verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid zijn
afgelegd.

Artikel 174

1. Iedere getuige, deskundige of verdachte onderteekent zijne
verklaring, nadat die hem is voorgelezen of door hem is gelezen, en
hij verklaard heeft daarbij te volharden.

2. Bij gebreke van onderteekening wordt de weigering of de oorzaak van
het beletsel vermeld.

Artikel 175

1. Tusschen de regels van het proces-verbaal wordt niet geschreven.

2. De doorhalingen en verwijzingen worden onderteekend of gewaarmerkt
door den rechter-commissaris en den griffier, en door hem op wiens
verklaring de doorhaling of verwijzing betrekking heeft. Bij gebreke
van onderteekening of waarmerking wordt de weigering of de oorzaak van
het beletsel vermeld.

3. Hetgeen in strijd met dit artikel in het proces-verbaal is
opgenomen, is van onwaarde.

4. Het proces-verbaal wordt door de rechter-commissaris en de griffier
ondertekend.

Artikel 176

De rechter-commissaris kan ambtshalve, op vordering van de officier van
justitie of verzoek van de verdachte, een of meer deskundigen benoemen op
de wijze bepaald in artikelen 227 tot en met 232. Het verzoek van de
verdachte om benoeming van een deskundige geldt als een verzoek op grond
van artikel 182.

Artikel 177

1. De rechter-commissaris kan, zoveel mogelijk door tussenkomst van de
officier van justitie, in het belang van het onderzoek, het doen van
nasporingen opdragen en bevelen geven aan de ambtenaren genoemd in
artikel 141 onder b,c en d en aan de personen genoemd in artikel 142,
eerste lid.

2. De rechter-commissaris heeft gelijke bevoegdheid als in artikel 147
aan het openbaar ministerie is toegekend. Artikel 147, tweede lid, is
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 177a

De officier van justitie draagt er zorg voor dat de rechter-commissaris
tot wie hij een vordering richt, tijdig alle relevante stukken ontvangt en
voorziet de rechter-commissaris van de inlichtingen die nodig zijn voor
een goede uitoefening van diens taak.

Artikel 177b

1. Het slachtoffer van een misdrijf als bedoeld in artikel 151e,
eerste lid, kan aan de rechter-commissaris schriftelijk verzoeken om
een onderzoek als bedoeld in artikel 151e, eerste of vijfde lid,
artikel 151h, eerste lid, of artikel 151i, eerste lid, nadat dit door
de officier van justitie is geweigerd.

2. De rechter-commissaris stelt de officier van justitie, het
slachtoffer en degene ten aanzien van wie onderzoek wordt verlangd in
de gelegenheid te worden gehoord.

3. Het slachtoffer kan zich doen bijstaan of zich doen
vertegenwoordigen door een advocaat indien deze verklaart daartoe
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd.

4. De rechter-commissaris beslist zo spoedig mogelijk; hij weigert het
verzoek van het slachtoffer of wijst het toe en beveelt het onderzoek
bedoeld in artikel 151e, eerste of vijfde lid, artikel 151h, eerste
lid, of artikel 151i, eerste lid.

5. Artikel 151f is van overeenkomstige toepassing nadat het bevel is
gegeven.

Artikel 178

Indien bij afwezigheid van den officier van justitie gedurende het
onderzoek eenig strafbaar feit wordt begaan, doet de rechter-commissaris
daarvan een proces-verbaal opmaken en dat toekomen aan het bevoegde
openbaar ministerie. Hij kan tevens, in de gevallen en op de gronden in de
artikelen 67 en 67a vermeld, ambtshalve een bevel van bewaring tegen den
verdachte uitvaardigen. De bepalingen van de tweede afdeeling van den
Vierden Titel van het Eerste Boek zijn dan van toepassing.

Artikel 178a

1. De rechter-commissaris, bevoegd tot het doen van enig onderzoek,
kan een bepaalde onderzoekshandeling ook binnen het rechtsgebied van
een andere rechtbank verrichten of doen verrichten. Hij brengt in dat
geval zijn ambtgenoot hiervan tijdig op de hoogte.

2. Bij dringende noodzakelijkheid kan de rechter-commissaris een
bepaalde onderzoekshandeling overdragen aan de rechter-commissaris bij
de rechtbank binnen welker rechtsgebied zij moet plaatshebben.

3. De rechter-commissaris in de rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting
bevoegd tot het geven van bevelen en het verrichten of doen verrichten
van onderzoekshandelingen als omschreven in de artikelen 226m tot en
met 226s, ook binnen het rechtsgebied van een andere rechtbank.

4. Ten aanzien van een onderzoekshandeling bedoeld in het tweede en
derde lid vinden de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde en
de achtste afdeling van de Derde Titel van dit Boek overeenkomstige
toepassing.

Artikel 179

Indien gedurende of na de door hem verrichte onderzoekshandelingen de
rechter- commissaris onbevoegd blijkt te zijn, blijft niettemin het
gevoerde onderzoek van kracht.

Artikel 180

1. De rechter-commissaris waakt tegen nodeloze vertraging van het
opsporingsonderzoek.

2. De rechter-commissaris kan op verzoek van de verdachte of diens
raadsman, en indien hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183
onderzoekshandelingen verricht tevens ambtshalve, de voortgang van het
opsporingsonderzoek beoordelen. De rechter-commissaris kan zich
daartoe de processtukken doen overleggen. Indien hij dit nodig acht
hoort de rechter-commissaris de officier van justitie en de verdachte
of diens raadsman.

3. De rechter-commissaris kan de officier van justitie een termijn
stellen voor beëindiging van het opsporingsonderzoek. De
rechter-commissaris kan de zaak tevens voorleggen aan de rechtbank,
met het oog op toepassing van artikel 36.

Titel III. Onderzoek door de rechter-commissaris

Eerste afdeling. Aanleiding tot het verrichten van onderzoekshandelingen

Artikel 181

1. De officier van justitie kan vorderen dat de rechter-commissaris
met het oog op de opsporing van een strafbaar feit
onderzoekshandelingen verricht. Hij geeft daarbij een omschrijving van
het feit waarop het onderzoek betrekking dient te hebben en van de
door hem gewenste onderzoekshandelingen. De vordering wijst indien
deze bekend is de verdachte aan.

2. De rechter-commissaris beslist bij een met redenen omklede
beschikking.

3. De rechter-commissaris doet de vordering van de officier van
justitie en zijn beslissing daaromtrent, indien deze bekend is aan de
verdachte toekomen, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen
verzet.

Artikel 182

1. Een persoon die als verdachte van een strafbaar feit is verhoord,
of die reeds terzake van een strafbaar feit wordt vervolgd, kan de
rechter-commissaris verzoeken dienaangaande onderzoekshandelingen te
verrichten.

2. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan en gericht aan de
rechter-commissaris in wiens rechtsgebied de vervolging plaatsvindt of
waar het verhoor heeft plaatsgevonden.

3. Het verzoek behelst een opgave van het feit en van de
onderzoekshandelingen die door de rechter-commissaris dienen te worden
verricht, en is met redenen omkleed. De rechter-commissaris zendt de
officier van justitie onverwijld een afschrift van het verzoek. De
officier van justitie kan schriftelijk zijn zienswijze mededelen
omtrent het verzoek.

4. De rechter-commissaris kan de verdachte horen omtrent het verzoek.
De verdachte kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. De
rechter-commissaris stelt de officier van justitie op de hoogte van de
tijd en plaats van het horen. De officier van justitie is bevoegd bij
het horen aanwezig te zijn en de nodige opmerkingen te maken.

5. De rechter-commissaris beslist zo spoedig mogelijk over het
verzoek. De beschikking is met redenen omkleed en wordt schriftelijk
ter kennis van de verdachte en de officier van justitie gebracht. In
geval van toewijzing van het verzoek, vermeldt de beschikking het feit
waarop het onderzoek betrekking heeft en verricht de
rechter-commissaris zo spoedig mogelijk de verzochte
onderzoekshandelingen.

6. Indien de rechter-commissaris weigert de door de verdachte gewenste
onderzoekshandelingen te verrichten, kan de verdachte binnen veertien
dagen een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank.

7. Indien de verdachte in voorlopige hechtenis is gesteld, kan de
rechter-commissaris indien hij dit noodzakelijk acht, ten aanzien van
het feit waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, ambtshalve
onderzoekshandelingen verrichten. Hij doet van zijn beslissing om
onderzoekshandelingen te verrichten onverwijld mededeling aan de
officier van justitie en aan de verdachte, onder vermelding van de
betreffende onderzoekshandelingen en het feit waarop deze betrekking
hebben.

Artikel 183

1. In het kader van een uit hoofde van de artikelen 181 of 182,
zevende lid, ingesteld onderzoek, kan de verdachte schriftelijk wensen
tot onderzoek kenbaar maken aan de rechter-commissaris. De
rechter-commissaris doet de officier van justitie een afschrift van
het verzoek toekomen.

2. De rechter-commissaris beslist bij een met redenen omklede
schriftelijke beschikking die hij doet toekomen aan de verdachte en
tevens in afschrift aan de officier van justitie.

3. Indien de rechter-commissaris weigert de door de verdachte gewenste
onderzoekshandelingen te verrichten, kan de verdachte binnen veertien
dagen een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank.

Artikel 184

1. Indien de rechter-commissaris van zijn beslissing mededeling doet
om in een zaak op grond van de artikelen 181 tot en met 183
onderzoekshandelingen te verrichten, doet de officier van justitie hem
zo spoedig mogelijk een afschrift van de processtukken toekomen. De
officier van justitie informeert de rechter-commissaris die
onderzoekshandelingen verricht, uit eigen beweging of op diens
verzoek, over het verloop van het opsporingsonderzoek.

2. De rechter-commissaris verstrekt de officier van justitie op diens
vordering, of ambtshalve, schriftelijk inlichtingen over de door hem
verrichte of te verrichten onderzoekshandelingen. Op diens verzoek, of
ambtshalve, verstrekt de rechter-commissaris tevens schriftelijk
inlichtingen aan de verdachte, tenzij het belang van het onderzoek
zich hiertegen verzet.

Tweede afdeling. Het verrichten van onderzoekshandelingen door de
rechter-commissaris

Artikel 185

1. Indien de rechter-commissaris dit voor het goede verloop van het
onderzoek noodzakelijk acht, roept hij de officier van justitie en de
verdachte op voor hem te verschijnen, teneinde de stand van zaken in
het onderzoek te bespreken.

2. De rechter-commissaris kan ten behoeve van het goede verloop van
het onderzoek, bij gelegenheid van of in aansluiting op de
regiebijeenkomst bedoeld in het eerste lid, de officier van justitie
en de verdachte een termijn stellen voor het indienen van een
vordering of verzoek tot verrichten van onderzoekshandelingen, of voor
de onderbouwing daarvan.

Artikel 186

1. De officier van justitie is bevoegd de verhoren van de
rechter-commissaris bij te wonen.

2. De rechter-commissaris stelt de officier van justitie in de
gelegenheid bij de verhoren tegenwoordig te zijn, zonder dat het
onderzoek daardoor mag worden opgehouden.

3. De officier van justitie kan de vragen opgeven die hij gesteld
wenst te zien.

Artikel 186a

1. De raadsman is bevoegd de verhoren van de rechter-commissaris bij
te wonen, tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt.

2. De rechter-commissaris kan, indien hij dit in het belang van het
onderzoek wenselijk acht, ook de verdachte in de gelegenheid stellen
het verhoor van een getuige of deskundige bij te wonen.

3. Artikel 186, tweede en derde lid, is ten aanzien van de raadsman en
de verdachte van overeenkomstige toepassing.

Artikel 187

1. Indien gegrond vermoeden bestaat dat de getuige of deskundige niet
ter terechtzitting zal kunnen verschijnen of dat de gezondheid of het
welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een
verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het
voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige
of deskundige ter terechtzitting te kunnen ondervragen, nodigt de
rechter-commissaris de officier van justitie en de verdachte tot
bijwoning van het verhoor uit, tenzij het belang van het onderzoek
geen uitstel van het verhoor gedoogt.

2. De rechter-commissaris kan bevelen dat de verdachte de plaats van
verhoor zal verlaten, opdat een getuige of deskundige buiten zijn
tegenwoordigheid zal worden ondervraagd. Hij kan bepalen dat de
verdachte en diens raadsman het verhoor van de getuige niet mogen
bijwonen voor zover dit met het oog op de in artikel 187d, eerste lid,
vermelde belangen strikt noodzakelijk is. In het laatste geval is ook
de officier van justitie niet bevoegd daarbij tegenwoordig te zijn.

3. De officier van justitie, de verdachte en diens raadsman worden,
indien de getuige of deskundige buiten hun aanwezigheid is
ondervraagd, zo spoedig mogelijk onderricht over hetgeen de getuige of
deskundige heeft verklaard, voorzover dit met de bescherming van de in
artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen verenigbaar is.

Artikel 187a

Aan de verdachte die geen raadsman heeft wordt op last van de
rechter-commissaris onverwijld een raadsman toegevoegd, indien die
raadsman krachtens het bepaalde in artikel 186a, eerste lid, of 187
bevoegd zou zijn enig verhoor bij te wonen.

Artikel 187b

1. De rechter-commissaris kan ambtshalve, op vordering van de officier
van justitie of op verzoek van de verdachte beletten dat aan enige
vraag door de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman
gedaan, gevolg wordt gegeven.

2. Van de omstandigheid dat het gevolg geven aan een bepaalde vraag
door de rechter-commissaris is belet, wordt in het proces-verbaal van
het verhoor melding gemaakt.

Artikel 187c

Tot bijwoning van het verhoor van een getuige of deskundige kan de
rechter-commissaris bijzondere toegang verlenen.

Artikel 187d

1. De rechter-commissaris kan hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van de officier van justitie of het verzoek van de verdachte
of diens raadsman of de getuige beletten dat antwoorden op vragen
betreffende een bepaald gegeven ter kennis komen van de officier van
justitie, de verdachte en diens raadsman, indien er gegrond vermoeden
bestaat dat door de openbaarmaking van dit gegeven:

a. de getuige ernstige overlast zal ondervinden of in de
uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig zal worden belemmerd,

b. een zwaarwegend opsporingsbelang wordt geschaad, of

c. het belang van de staatsveiligheid wordt geschaad.

2. De rechter-commissaris maakt in zijn proces-verbaal melding van de
redenen waarom het bepaalde in het eerste lid toepassing heeft
gevonden.

3. De rechter-commissaris neemt de maatregelen die redelijkerwijs
nodig zijn om onthulling van een gegeven als in het eerste lid
bedoeld, te voorkomen. Hij is daartoe bevoegd gegevens in
processtukken onvermeld te laten.

4. Ingeval de rechter-commissaris belet dat een antwoord ter kennis
komt van de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman,
doet hij in het proces-verbaal opnemen dat de gestelde vraag is
beantwoord.

5. Hoger beroep of beroep in cassatie is tegen een beslissing op grond
van het eerste lid niet toegelaten.

Artikel 188

De rechter-commissaris neemt de noodige maatregelen om te beletten dat de
ten verhoore verschenen verdachten, getuigen en deskundigen zich vóór of
tijdens hun verhoor met elkander onderhouden.

Artikel 189

1. De verdachten, getuigen en deskundigen worden ieder afzonderlijk
verhoord.

2. De rechter-commissaris kan hen echter, hetzij ambtshalve, hetzij op
de vordering van den officier van justitie of op het verzoek van den
verdachte, tegenover elkander stellen of in elkanders tegenwoordigheid
verhooren.

Artikel 190

1. De rechter-commissaris stelt de identiteit van de verdachten,
getuigen en deskundigen vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a,
eerste lid, eerste volzin. De rechter-commissaris is tevens bevoegd de
identiteit van de verdachten vast te stellen op de wijze, bedoeld in
artikel 27a, tweede lid, en van de getuigen op de wijze, bedoeld in
artikel 27a, eerste lid, tweede volzin, indien over hun identiteit
twijfel bestaat. Artikel 29a, tweede lid, is ten aanzien van de
getuigen van overeenkomstige toepassing.

2. Indien de verdachte bekend is, vraagt de rechter-commissaris de
getuigen en deskundigen, of zij bloed- of aanverwant zijn van de
verdachte en zo ja, in welke graad.

3. De rechter-commissaris kan hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van de officier van justitie of op het verzoek van de
verdachte of van de getuige, bepalen dat het vragen naar een gegeven
als bedoeld in het eerste of tweede lid, achterwege zal worden
gelaten, indien er gegrond vermoeden bestaat dat de getuige in verband
met het afleggen van zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de
uitoefening van zijn beroep zal worden belemmerd. De
rechter-commissaris neemt de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn
om onthulling van dit gegeven te voorkomen.

4. De rechter-commissaris maakt in zijn proces-verbaal melding van de
redenen waarom het bepaalde in het derde lid toepassing heeft
gevonden.

5. In geval van een verhoor van een bedreigde getuige vinden het
eerste en tweede lid geen toepassing.

6. In geval van een verhoor van een afgeschermde getuige wiens
identiteit verborgen wordt gehouden, blijven het eerste en tweede lid
buiten toepassing.

Artikel 191

1. Indien een verdachte, getuige of deskundige de Nederlandse taal
niet of onvoldoende beheerst, kan de rechter-commissaris een tolk
oproepen.

2. Indien een verdachte of getuige niet of slechts zeer gebrekkig kan
horen of spreken, bepaalt de rechter-commissaris dat de bijstand van
een daartoe geschikte persoon als tolk wordt ingeroepen dan wel dat de
vragen of de antwoorden schriftelijk zullen geschieden.

3. Indien de tolk geen beëdigde tolk in de zin van de Wet beëdigde
tolken en vertalers is, beëdigt de rechter-commissaris de tolk dat hij
zijn taak naar zijn geweten zal vervullen alvorens de tolk zijn
werkzaamheden aanvangt.

Artikel 192

1. De rechter-commissaris kan, ambtshalve, op de vordering van de
officier van justitie of op het verzoek van de verdachte, de
bevoegdheid omschreven in artikel 151 uitoefenen.

2. De rechter-commissaris kan bepalen dat de verdachte, de getuigen en
deskundigen op de plaats zullen worden verhoord.

3. Van het binnentreden in een woning waarvan de toegang door de
bewoner wordt geweigerd wordt binnen tweemaal vier en twintig uur
proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 193

1. De rechter-commissaris geeft tijdig schriftelijk kennis van de
voorgenomen schouw aan den officier van justitie en, voor zoover het
belang van het onderzoek dit niet verbiedt, aan den verdachte.

2. De officier van justitie kan bij iedere schouw tegenwoordig zijn.
De verdachte wordt, voor zover het belang van het onderzoek dit niet
verbiedt, door de rechter-commissaris toegelaten de schouw geheel of
gedeeltelijk bij te wonen; hij kan verzoeken dat hij aanwijzingen mag
doen of inlichtingen mag geven of dat bepaalde opmerkingen in het
proces-verbaal zullen worden vermeld.

Artikel 194 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 195

1. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering van de
officier van justitie, bevelen dat de verdachte tegen wie ernstige
bezwaren bestaan, in het belang van het onderzoek aan zijn lichaam of
kleding zal worden onderzocht.

2. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering van de
officier van justitie, bevelen dat de verdachte tegen wie ernstige
bezwaren bestaan, in het belang van het onderzoek in zijn lichaam zal
worden onderzocht. Onder onderzoek in het lichaam wordt verstaan: het
uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam,
röntgenonderzoek, echografie en het inwendig manueel onderzoek van de
openingen en holten van het lichaam. Het onderzoek in het lichaam
wordt verricht door een arts. Het onderzoek wordt niet ten uitvoer
gelegd indien zulks om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk
is.

3. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de rechter-commissaris
het in het eerste lid bedoelde bevel ook geven ten aanzien van degenen
van wie wordt vermoed dat zij sporen van het strafbare feit aan het
lichaam of de kleding dragen.

4. De in het eerste tot en met derde lid bedoelde onderzoeken worden
op een besloten plaats en, voor zover mogelijk, door personen van
hetzelfde geslacht als de te onderzoeken persoon verricht.

5. Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de betrokken persoon
daarover is gehoord.

Artikel 195a

1. De rechter-commissaris kan ambtshalve, op vordering van de officier
van justitie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman in het
belang van het onderzoek een DNA-onderzoek, dat gericht is op het
vergelijken van DNA-profielen, laten verrichten. Hij kan ten behoeve
van het DNA-onderzoek de verdachte of een derde verzoeken celmateriaal
af te staan. Celmateriaal kan, behoudens in geval van toepassing van
artikel 195d of vermissing als bedoeld in de laatste volzin, slechts
met schriftelijke toestemming van de verdachte of de derde worden
afgenomen. Celmateriaal wordt slechts van de verdachte afgenomen,
nadat van hem één of meer vingerafdrukken overeenkomstig dit wetboek
zijn genomen en verwerkt en zijn identiteit is vastgesteld op de
wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede
lid. Ingeval de derde vermist is als gevolg van een misdrijf, kan het
DNA-onderzoek worden verricht aan celmateriaal op voorwerpen, die van
hem in beslag genomen zijn, of aan celmateriaal, dat op andere wijze
verkregen is.

2. De rechter-commissaris benoemt een deskundige, die verbonden is aan
één van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
laboratoria, met de opdracht het DNA-onderzoek te verrichten. De
deskundige brengt aan de rechter-commissaris een met redenen omkleed
verslag uit.

3. Indien onvoldoende celmateriaal voor een tegenonderzoek als bedoeld
in artikel 195b, eerste lid, beschikbaar is, stelt de
rechter-commissaris de verdachte, indien slechts één verdachte bekend
is, in de gelegenheid een deskundige, verbonden aan één van de
aangewezen laboratoria, aan te wijzen die het onderzoek verricht.
Artikel 195b blijft buiten toepassing.

4. De rechter-commissaris geeft, ingeval het onderzoek heeft
plaatsgevonden aan afgenomen celmateriaal, de onderzochte persoon zo
spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de uitslag van het onderzoek.
Indien het onderzoek heeft plaatsgevonden aan ander celmateriaal,
geeft hij de verdachte, indien deze bekend is, zodra het belang van
het onderzoek dat toelaat schriftelijk kennis van de uitslag van het
onderzoek. Buiten het geval, bedoeld in het derde lid, wijst hij de
verdachte daarbij op het bepaalde in artikel 195b.

5. DNA-profielen worden slechts verwerkt voor het voorkomen, opsporen,
vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de
identiteit van een lijk. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld voor het verwerken van DNA-profielen en
celmateriaal.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de wijze van uitvoering van dit artikel gegeven.

Artikel 195b

1. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat hem de uitslag van het
DNA-onderzoek schriftelijk is kennisgegeven, de rechter-commissaris
verzoeken een andere door hem aangewezen deskundige, verbonden aan één
van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen laboratoria, te
benoemen met de opdracht een DNA-onderzoek te verrichten. Indien
daartoe voldoende celmateriaal beschikbaar is, willigt de
rechter-commissaris het verzoek in. De deskundige brengt aan de
rechter-commissaris een met redenen omkleed verslag uit. Artikel 195a,
vierde lid, eerste volzin, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. In geval van toepassing van het eerste lid, wordt de verdachte een
deel van de kosten van het onderzoek, waarvan de hoogte bij algemene
maatregel van bestuur wordt vastgesteld, in rekening gebracht, indien
dit onderzoek het in opdracht van de rechter-commissaris verrichte
onderzoek bevestigt.

3. Bij toepassing van artikel 228, vierde lid, blijft het eerste lid
buiten toepassing.

Artikel 195c

Ten aanzien van het onderzoek door deskundigen als bedoeld in de artikelen
195a en 195b, zijn de bepalingen van de vijfde afdeling van de derde Titel
van het Tweede Boek van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover
daarvan in de artikelen 195a en 195b wordt afgeweken.

Artikel 195d

1. De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op vordering van de
officier van justitie, in het belang van het onderzoek bevelen dat van
de verdachte van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste
lid, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, celmateriaal wordt afgenomen
ten behoeve van een DNA-onderzoek als bedoeld in artikel 195a, eerste
lid, indien hij zijn schriftelijke toestemming weigert. De artikelen
195a, tweede tot en met vijfde lid, 195b en 195c zijn van
overeenkomstige toepassing.

2. De rechter-commissaris geeft het bevel niet dan nadat de verdachte
in de gelegenheid is gesteld, te worden gehoord. De verdachte is
bevoegd zich bij het horen door een raadsman te doen bijstaan.

3. Het bevel wordt ten uitvoer gelegd door afname van wangslijmvlies.
Indien afname van wangslijmvlies om bijzondere geneeskundige redenen
of vanwege het verzet van de verdachte onwenselijk is dan wel geen
geschikt celmateriaal oplevert, wordt bloed afgenomen of worden
haarwortels afgenomen, zo nodig met behulp van de sterke arm. Het
celmateriaal wordt door een arts of een verpleegkundige afgenomen. In
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kan het
celmateriaal worden afgenomen door een persoon die voldoet aan bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

4. Het bevel, onderscheidenlijk de tenuitvoerlegging dan wel de
verdere tenuitvoerlegging daarvan kan achterwege blijven indien zich
naar het oordeel van de rechter-commissaris zwaarwegende redenen
voordoen om het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal te laten
plaatsvinden, dan wel de verdachte schriftelijk toestemt in de afname
van celmateriaal. In geval van zwaarwegende redenen kan het
DNA-onderzoek worden verricht aan celmateriaal op voorwerpen, die van
de verdachte in beslag genomen zijn, of aan celmateriaal, dat op
andere wijze verkregen is.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels omtrent de wijze van uitvoering van dit artikel gegeven. De
voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken
nadat het ontwerp aan beide kamers van de Staten-Generaal is
overgelegd.

Artikel 195e [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 195f

1. De rechter-commissaris kan in het belang van het onderzoek bevelen
dat een DNA-onderzoek plaatsvindt dat gericht is op het vaststellen
van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende
verdachte of het onbekende slachtoffer. Artikel 195a, tweede lid, is
van overeenkomstige toepassing.

2. Het DNA-onderzoek kan slechts gericht zijn op het vaststellen van
het geslacht, het ras of andere bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen uiterlijk waarneembare persoonskenmerken.

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken
nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

4. Het DNA-onderzoek kan slechts worden bevolen in geval van
verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de wijze van uitvoering van het DNA-onderzoek.

Artikel 195g

1. In afwijking van artikel 21, vierde lid, van de Wet bescherming
persoonsgegevens kan de rechter-commissaris in het belang van het
onderzoek bevelen dat een DNA-onderzoek verricht wordt dat gericht is
op het vaststellen van verwantschap. Artikel 195a, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2. Celmateriaal dat ingevolge dit wetboek, de Wet bescherming
persoonsgegevens of de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is
afgenomen ten behoeve van het bepalen en verwerken van een
DNA-profiel, mag worden gebruikt voor het vaststellen van
verwantschap. Celmateriaal van een derde kan, behoudens het geval,
bedoeld in de volgende volzin, slechts met zijn schriftelijke
toestemming worden afgenomen en gebruikt voor het vaststellen van
verwantschap. Ingeval een derde minderjarig is en vermoed wordt dat
hij voorwerp is van een misdrijf als omschreven in artikel 197a, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248b, 249, 256, 273f, 278, 287,
289, 290 of 291 van het Wetboek van Strafrecht, kan in het belang van
het onderzoek celmateriaal bij de derde op bevel van de
rechter-commissaris worden afgenomen en gebruikt voor het vaststellen
van verwantschap.

3. Het DNA-onderzoek kan slechts worden verricht in geval van
verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld en een van de
misdrijven omschreven in de artikelen 109, 110, 141, tweede lid, onder
1°, 181, onder 2°, 182, 247, 248a, 248b, 249, 281, eerste lid, onder
1°, 290, 300, tweede en derde lid, en 301, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht. Indien een DNA-onderzoek als bedoeld in artikel 195a,
eerste lid, leidt tot het vaststellen van verwantschap, kan de
rechter-commissaris dit resultaat gebruiken bij onderzoekshandelingen
die hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 verricht.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de wijze van uitvoering van het DNA-onderzoek.

Artikel 196

Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de geestvermogens van de
verdachte tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen, zal worden ingesteld
en dit niet voldoende op een andere wijze kan plaatsvinden, beveelt de
rechter-commissaris hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van de officier
van justitie of op verzoek van de verdachte, dat de verdachte ter
observatie zal worden overgebracht naar een in het bevel aan te duiden
psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld in artikel 509f, of een inrichting tot
klinische observatie bestemd.

Artikel 197

1. Het bevel, bedoeld bij artikel 196, is met redenen omkleed en wordt
niet gegeven dan nadat het oordeel van een of meer deskundigen is
ingewonnen en de verdachte ter zake is gehoord of behoorlijk
opgeroepen. De rechter-commissaris nodigt de officier van justitie uit
bij het verhoor tegenwoordig te zijn.

2. Het bevel houdende last tot overbrenging, en dat waarbij een
daartoe strekkend verzoek van den verdachte is afgewezen, worden dezen
onverwijld beteekend.

3. De verdachte kan van die bevelen binnen drie dagen na de
beteekening in hooger beroep komen bij de rechtbank die zoo spoedig
mogelijk beslist.

4. De rechtbank kan, ook in geval van hooger beroep van den officier
van justitie, alvorens te beslissen, door den rechter-commissaris een
nader onderzoek doen instellen en zich daartoe betrekkelijke stukken
doen overleggen.

Artikel 198

1. Het verblijf in de inrichting geldt als voorloopige hechtenis, mag
den termijn van zeven weken niet te boven gaan, en eindigt zoodra de
verdachte in vrijheid moet worden gesteld.

2. De rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van den officier van justitie of op het verzoek van den
verdachte, te allen tijde bevelen dat het verblijf in de inrichting
een einde zal nemen.

3. Onze Minister van Veiligheid en Justitie wijst de inrichtingen aan
naar welke verdachten krachtens een bevel bedoeld bij artikel 197
kunnen worden overgebracht.

Artikel 199

Indien de rechter-commissaris blijkt dat in het opsporingsonderzoek vormen
zijn verzuimd, beveelt hij, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van
de officier van justitie of op het verzoek van de verdachte, zo mogelijk
het herstel van het verzuim, onder aanwijzing van de verrichtingen welke
daartoe opnieuw zullen geschieden.

Derde afdeeling. Het verhoor van den verdachte

Artikel 200

De rechter-commissaris doet, indien hij dit nodig acht, de verdachte voor
zich verschijnen. Hij kan de dagvaarding bevelen van de verdachte die in
vrijheid is.

Artikel 201 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 202

1. Indien de verdachte verhinderd is te verschijnen, kan zijn verhoor
geschieden op de plaats waar hij zich ophoudt.

2. De rechter-commissaris kan daartoe met de personen door hem
aangewezen elke plaats betreden.

Artikel 203

Indien de verdachte zich ophoudt in Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel
in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kan de
rechter-commissaris het verhoor opdragen aan den bevoegden rechterlijken
ambtenaar aldaar.

Artikel 204

Het proces-verbaal van een verhoor van den verdachte, hetwelk in opdracht
van den rechter-commissaris heeft plaats gevonden, wordt dezen gesloten en
verzegeld toegezonden.

Artikel 205

Indien de verdachte in vrijheid is en niet op de dagvaarding verschijnt,
kan de rechter-commissaris hem andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen
een bevel tot medebrenging of zoodanig bevel later uitvaardigen.

Artikel 206

1. Indien dit in het belang van het onderzoek dringend noodzakelijk
is, kan de rechter-commissaris bevelen dat de overeenkomstig het
voorgaande artikel medegebrachte verdachte gedurende ten hoogste vier
en twintig uren in eene door hem aan te wijzen plaats in verzekering
zal worden gesteld.

2. Het bevel vermeldt de redenen welke tot de inverzekeringstelling
hebben geleid.

Artikel 207 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 208 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 209

Den verdachte wordt bij zijn verhoor mondeling mededeeling gedaan van de
verklaringen van getuigen en deskundigen, die buiten zijne
tegenwoordigheid zijn gehoord, voor zoover naar het oordeel van den
rechter-commissaris het belang van het onderzoek dit niet verbiedt. Wordt
den verdachte de wetenschap van bepaalde opgaven onthouden, dan geeft de
rechter-commissaris hem dit mondeling te kennen.

Vierde afdeeling. Het verhoor van den getuige

Artikel 210

1. De rechter-commissaris verhoort den getuige, wiens verhoor door hem
wenschelijk wordt geoordeeld, door den rechter wordt bevolen of door
den officier van justitie wordt gevorderd. Hij kan diens dagvaarding
bevelen.

2. De officier van justitie kan bij met redenen omklede beslissing
weigeren een bevel van de rechter-commissaris tot dagvaarding als
bedoeld in het eerste lid ten uitvoer te leggen, indien de officier
van justitie de getuige heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze
dan als bedreigde getuige of als afgeschermde getuige wiens identiteit
verborgen wordt gehouden, zal worden gehoord. Na de weigering
onverwijld en schriftelijk ter kennis van de rechter-commissaris en de
verdachte te hebben gebracht, dient de officier van justitie, indien
hij zulks nog niet heeft gedaan, de vordering, bedoeld in artikel
226a, eerste lid, of artikel 226m, eerste lid, in.

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing in geval van dagvaarding
van de getuige als bedreigde getuige of als afgeschermde getuige wiens
identiteit verborgen wordt gehouden.

Artikel 211

De artikelen 203 en 204 vinden ten aanzien van het verhoor van getuigen,
die zich in Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel in de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba ophouden, overeenkomstige toepassing.

Artikel 212

1. Indien de getuige verhinderd is te verschijnen, kan zijn verhoor
geschieden op de plaats waar hij zich ophoudt.

2. De rechter-commissaris kan daartoe met de personen door hem
aangewezen elke plaats betreden.

Artikel 213

1. Ieder die als getuige is gedagvaard, is verplicht voor den
rechter-commissaris te verschijnen.

2. Indien de getuige niet op de dagvaarding verschijnt, kan de
rechter-commissaris hem andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen
een bevel tot medebrenging of zoodanig bevel later uitvaardigen.

Artikel 214

1. Indien dit in het belang van het onderzoek dringend noodzakelijk
is, kan de rechter-commissaris bevelen dat de overeenkomstig het
voorgaande artikel medegebrachte getuige gedurende ten hoogste vier en
twintig uren in eene door hem aan te wijzen plaats in verzekering zal
worden gesteld.

2. Het bevel vermeldt de redenen die tot de inverzekeringstelling
hebben geleid.

Artikel 215

De getuige verklaart de geheele waarheid en niets dan de waarheid te
zullen zeggen. De deskundige verklaart naar waarheid en zijn geweten te
verklaren.

Artikel 216

1. De rechter-commissaris beëdigt de getuige of deskundige indien:

a. er naar zijn oordeel gegrond vermoeden bestaat dat deze niet
op de terechtzitting zal kunnen verschijnen of dat diens
gezondheid of welzijn door het afleggen van een verklaring ter
terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen van dit
gevaar zwaarder weegt dan het belang om hem ter terechtzitting te
ondervragen,

b. de overlegging van beëdigde verklaringen noodzakelijk is om de
uitlevering van de verdachte te verkrijgen;

c. een afspraak ingevolge artikel 226h, derde lid, of artikel
226k, eerste lid, rechtmatig is geoordeeld.

2. Onverminderd de beëdiging van een getuige op grond van het eerste
lid en de artikelen 226c, tweede lid, en 226n, tweede lid, kan de
rechter-commissaris, indien hij dat noodzakelijk acht in verband met
de betrouwbaarheid van de door de getuige af te leggen verklaring,
overgaan tot beëdiging.

3. Indien de rechter-commissaris dit buiten de gevallen bedoeld in het
eerste lid, onder a en b, noodzakelijk oordeelt, kan hij de deskundige
bij zijn verhoor beëdigen.

Artikel 216a

1. De rechter-commissaris beëdigt de getuige dat hij de gehele
waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.

2. Indien een getuige met gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens naar het oordeel van de
rechter-commissaris, de betekenis van de eed niet voldoende beseft, of
indien de getuige de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt,
wordt hij niet beëdigd, maar aangemaand de gehele waarheid en niets
dan de waarheid te zeggen.

3. De rechter-commissaris beëdigt de deskundige dat hij naar waarheid
en zijn geweten zal verklaren.

4. De reden van beëdiging of aanmaning wordt in het proces-verbaal
vermeld.

Artikel 217

Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen
kunnen zich verschoonen:

1°. des verdachten of mede-verdachten bloed- of aanverwanten in de
rechte lijn;

2°. des verdachten of mede-verdachten bloed- of aanverwanten in de
zijlijn tot den derden graad ingesloten;

3°. des verdachten of mede-verdachten echtgenoot of eerdere echtgenoot
dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner.

Artikel 218

Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen
kunnen zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep
of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen
waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

Artikel 219

De getuige kan zich verschoonen van het beantwoorden eener hem gestelde
vraag, indien hij daardoor of zichzelf of een zijner bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in den tweeden of derden
graad of zijn echtgenoot of eerdere echtgenoot dan wel geregistreerde
partner of eerdere geregistreerde partner aan het gevaar eener
strafrechtelijke veroordeeling zou blootstellen.

Artikel 219a

De getuige die uit hoofde van zijn ambt of beroep betrokken is bij het
verhoor van een bedreigde getuige of een verhoor waarbij artikel 187d is
toegepast, dan wel een daaraan voorafgaand verhoor, kan zich verschonen
van het beantwoorden van een hem gestelde vraag, voor zover zulks ter
bescherming van de in artikel 187d, eerste lid, of artikel 226a, eerste
lid, genoemde belangen noodzakelijk is.

Artikel 219b

De getuige die uit hoofde van zijn ambt of beroep betrokken is bij het
verhoor van een afgeschermde getuige, verschoont zich van het beantwoorden
van een te dien aanzien gestelde vraag.

Artikel 220

1. De getuige legt zijne verklaring af, zonder zich van een
schriftelijk opstel te mogen bedienen.

2. De rechter-commissaris kan echter om bijzondere redenen den getuige
toestaan, bij zijne verklaring zoodanig gebruik te maken van
geschriften of schriftelijke aanteekeningen als hij veroorloven zal.

Artikel 221

1. Indien de getuige bij zijn verhoor zonder wettigen grond weigert op
de gestelde vragen te antwoorden of de van hem gevorderde verklaring,
eed of belofte af te leggen, beveelt de rechter-commissaris, zoo dit
in het belang van het onderzoek dringend noodzakelijk is, hetzij
ambtshalve, hetzij op de vordering van den officier van justitie of op
het verzoek van den verdachte, dat de getuige in gijzeling zal worden
gesteld totdat de rechtbank daaromtrent zal hebben beslist.

2. De rechter-commissaris doet binnen vier en twintig uren nadat de
gijzeling is aangevangen, verslag aan de rechtbank, tenzij de getuige
reeds eerder uit de gijzeling mocht zijn ontslagen. De rechtbank
beveelt binnen tweemaal vier en twintig uren daarna, na verhoor van
den getuige, dat deze in gijzeling zal worden gehouden of daaruit zal
worden ontslagen.

Artikel 222

1. Het bevel der rechtbank dat de getuige in gijzeling zal worden
gehouden, is voor niet langer dan twaalf dagen geldig.

2. De rechtbank kan echter op verslag van de rechter-commissaris of op
de vordering van de officier van justitie, telkens, nadat de getuige
opnieuw door haar is gehoord, dat bevel met twaalf dagen verlengen.

Artikel 223

1. De rechter-commissaris beveelt het ontslag van den getuige uit de
gijzeling, zoodra deze aan zijne verplichting heeft voldaan of zijne
getuigenis niet meer noodig is.

2. De rechtbank kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op het
verslag van den rechter-commissaris, op de vordering van den officier
van justitie of op het verzoek van den getuige, diens ontslag uit de
gijzeling bevelen. De getuige wordt gehoord, althans opgeroepen.

3. Ingeval zijn verzoek tot ontslag uit de gijzeling wordt afgewezen,
staat den getuige binnen drie dagen na de beteekening der beschikking
hooger beroep, en na afwijzing in hooger beroep, binnen gelijken
termijn beroep in cassatie open. De artikelen 447-455 zijn van
overeenkomstige toepassing.

4. In ieder geval gelast de officier van justitie het ontslag uit de
gijzeling zodra het onderzoek door de rechter-commissaris is
beëindigd.

Artikel 224

Alle beschikkingen waarbij gijzeling wordt bevolen of verlengd, of waarbij
een verzoek van de getuige tot ontslag uit gijzeling wordt afgewezen,
worden binnen vierentwintig uur aan de getuige betekend.

Artikel 225

1. Gedurende de gijzeling kan de getuige zich beraden met een advocaat
binnen het rijk de praktijk uitoefenende.

2. Deze heeft vrijen toegang tot den getuige, kan hem alleen spreken
en met hem brieven wisselen zonder dat van den inhoud door anderen
wordt kennisgenomen, een en ander onder het vereischte toezicht, met
inachtneming van de huishoudelijke reglementen, en zonder dat het
onderzoek daardoor mag worden opgehouden.

3. De rechter-commissaris staat den advocaat op diens verzoek toe van
de processen-verbaal betreffende de verhooren van den getuige kennis
te nemen.

4. Hij kan, voor zoover het belang van het onderzoek dit niet
verbiedt, den advocaat op diens verzoek toestaan ook van de overige
processtukken kennis te nemen.

Artikel 226

1. Tenzij zij bij Koninklijk besluit tot het afleggen van getuigenis
zijn gemachtigd, worden niet als getuigen gehoord de Koning, de
vermoedelijke opvolger van de Koning, hun echtgenoten, en de Regent.

2. Eene regeling van vormen welke bij het verhoor zijn in acht te
nemen, wordt bij het besluit gegeven.

Vierde Afdeling A. Bedreigde getuigen

Artikel 226a

1. De rechter-commissaris beveelt hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van de officier van justitie of op het verzoek van de
verdachte of van de getuige, dat ter gelegenheid van het verhoor van
die getuige diens identiteit verborgen wordt gehouden, indien:

a. de getuige of een andere persoon, met het oog op de door de
getuige af te leggen verklaring, zich zodanig bedreigd kan achten
dat, naar redelijkerwijze moet worden aangenomen, voor het leven,
de gezondheid of de veiligheid dan wel de ontwrichting van het
gezinsleven of het sociaal-economisch bestaan van die getuige of
die andere persoon moet worden gevreesd, en

b. de getuige te kennen heeft gegeven wegens deze bedreiging geen
verklaring te willen afleggen.

In het andere geval wijst hij de vordering of het verzoek af.

2. De officier van justitie, de verdachte, en de getuige worden in de
gelegenheid gesteld daaromtrent te worden gehoord. Aan de getuige die
nog geen rechtsbijstand heeft, wordt een advocaat toegevoegd. De
toevoeging geschiedt op last van de rechter-commissaris door het
bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

3. De rechter-commissaris gaat niet over tot het verhoor van de
getuige, zolang tegen zijn beschikking nog hoger beroep openstaat en,
zo dit is ingesteld, totdat het is ingetrokken of daarop is beslist,
tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor
gedoogt. In dat geval houdt de rechter-commissaris het proces-verbaal
van verhoor van de getuige onder zich totdat op het hoger beroep is
beslist.

Artikel 226b

1. De ingevolge artikel 226a, eerste lid, gegeven beschikking van de
rechter-commissaris is met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend
en wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de officier
van justitie en betekend aan de verdachte en de getuige, met
vermelding van de termijn waarbinnen en de wijze waarop het
rechtsmiddel, dat tegen de beschikking openstaat, moet worden
ingesteld.

2. Tegen de beschikking staat voor de officier van justitie binnen
veertien dagen na de dagtekening van de beschikking en voor de
verdachte en de getuige binnen veertien dagen na de betekening daarvan
hoger beroep open bij het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de
zaak wordt vervolgd.

3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. Indien het hoger beroep
tegen een overeenkomstig artikel 226a, eerste lid, gegeven bevel
gegrond wordt geoordeeld en de rechter-commissaris de getuige reeds
met inachtneming van de artikelen 226c-226f heeft verhoord, draagt de
rechter-commissaris zorg dat het proces-verbaal van verhoor van de
getuige wordt vernietigd. De rechter-commissaris maakt hiervan
proces-verbaal op. Artikel 226f is van overeenkomstige toepassing.

4. Tegen de beschikking van het gerecht is beroep in cassatie niet
toegelaten.

5. Indien in hoger beroep onherroepelijk is beslist dat de getuige een
bedreigde getuige is, nemen de leden van het gerecht, op straffe van
nietigheid, niet aan het onderzoek ter terechtzitting deel. Artikel
21, derde lid, blijft buiten toepassing.

Artikel 226c

1. Voorafgaand aan het verhoor van een bedreigde getuige stelt de
rechter-commissaris zich op de hoogte van diens identiteit en vermeldt
in het proces-verbaal dit te hebben gedaan.

2. De getuige wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 216 beëdigd
of aangemaand.

3. De rechter-commissaris verhoort de bedreigde getuige op een
zodanige wijze dat zijn identiteit verborgen blijft.

Artikel 226d

1. Indien het belang van het verborgen blijven van de identiteit van
de bedreigde getuige zulks vordert, kan de rechter-commissaris bepalen
dat de verdachte of diens raadsman dan wel beiden het verhoor van de
bedreigde getuige niet mogen bijwonen. In het laatste geval is ook de
officier van justitie niet bevoegd daarbij tegenwoordig te zijn.

2. De rechter-commissaris stelt de officier van justitie, de verdachte
of diens raadsman, indien hij het verhoor van de getuige niet heeft
bijgewoond, zo spoedig mogelijk in kennis van de inhoud van de door de
getuige afgelegde verklaring, hem de gelegenheid biedende door middel
van telecommunicatie of, indien het belang van het verborgen blijven
van de identiteit van de bedreigde getuige zulks niet verdraagt,
schriftelijk de vragen op te geven, die hij gesteld wenst te zien.
Tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor
gedoogt, kunnen vragen reeds vóór de aanvang van het verhoor worden
opgegeven.

3. Ingeval de rechter-commissaris belet dat een door de bedreigde
getuige gegeven antwoord ter kennis komt van de officier van justitie,
de verdachte of diens raadsman, doet de rechter-commissaris in het
proces-verbaal opnemen dat de gestelde vraag door de bedreigde getuige
is beantwoord.

Artikel 226e

Tijdens het verhoor onderzoekt de rechter-commissaris de betrouwbaarheid
van de bedreigde getuige en legt daaromtrent in het proces-verbaal
rekenschap af.

Artikel 226f

1. De rechter-commissaris neemt, zoveel mogelijk in overleg met de
officier van justitie, de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om
de identiteit van de bedreigde getuige en de getuige, ten aanzien van
wie een verzoek of vordering als bedoeld in artikel 226a, eerste lid,
is ingediend zolang daaromtrent nog niet onherroepelijk is beslist,
verborgen te houden.

2. Hij is bevoegd voor dat doel in processtukken gegevens betreffende
de identiteit van de getuige onvermeld te laten of processtukken te
anonimiseren.

3. De anonimisering wordt door de rechter-commissaris en de griffier
ondertekend of gewaarmerkt.

Vierde afdeling B. Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn

Artikel 226g

1. De officier van justitie geeft aan de rechter-commissaris kennis
van de afspraak die hij voornemens is te maken met een verdachte die
bereid is een getuigenverklaring af te leggen in de strafzaak tegen
een andere verdachte in ruil voor de toezegging dat bij de vervolging
in zijn eigen strafzaak strafvermindering met toepassing van artikel
44a van het Wetboek van Strafrecht zal worden gevorderd. De afspraak
heeft uitsluitend betrekking op het afleggen van een
getuigenverklaring in het kader van een opsporingsonderzoek naar
misdrijven, als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering die gepleegd zijn in georganiseerd verband en
gezien hun aard of de samenhang met andere door de verdachte begane
misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of naar
misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf
van acht jaren of meer is gesteld. De afspraak heeft uitsluitend
betrekking op strafvermindering als bedoeld in artikel 44a, tweede
lid.

2. De voorgenomen afspraak is op schrift gesteld en bevat een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van:

a. de misdrijven waarover en zo mogelijk de verdachte tegen wie
de getuige, bedoeld in het eerste lid, bereid is een
getuigenverklaring af te leggen;

b. de strafbare feiten waarvoor de getuige in de zaak waarin hij
zelf verdachte is, zal worden vervolgd en op welke die toezegging
betrekking heeft;

c. de voorwaarden die aan de getuige, tevens verdachte, worden
gesteld en waaraan deze bereid is te voldoen;

d. de inhoud van de toezegging van de officier van justitie.

3. Op vordering van de officier van justitie toetst de
rechter-commissaris de rechtmatigheid van de in het tweede lid
bedoelde afspraak. De officier van justitie verschaft de
rechter-commissaris de gegevens die hij voor de beoordeling daarvan
behoeft.

4. Van afspraken die niet worden aangemerkt als een afspraak, bedoeld
in het eerste lid, en die voor het onderzoek in de zaak van betekenis
kunnen zijn, wordt proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt
door de officier van justitie ten spoedigste bij de processtukken
gevoegd.

Artikel 226h

1. De getuige die met de officier van justitie overlegt over het maken
van een afspraak op de voet van artikel 226g, kan zich laten bijstaan
door een advocaat. Aan de getuige die nog geen rechtsbijstand heeft,
wordt een advocaat toegevoegd. De toevoeging geschiedt op last van de
rechter-commissaris door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.

2. De rechter-commissaris hoort de getuige, bedoeld in artikel 226g,
eerste lid, over de voorgenomen afspraak.

3. De rechter-commissaris beoordeelt de rechtmatigheid van de
afspraak; hij houdt daarbij rekening met de dringende noodzaak en met
het belang van het verkrijgen van de door de getuige af te leggen
verklaring. Hij geeft tevens een oordeel over de betrouwbaarheid van
de getuige. Hij legt zijn oordeel neer in een beschikking. Indien hij
de afspraak rechtmatig oordeelt, komt deze tot stand.

4. De officier van justitie voegt de processen-verbaal en andere
voorwerpen waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen
door het maken van een afspraak als bedoeld in artikel 226g niet bij
de processtukken voordat de rechter-commissaris de afspraak rechtmatig
heeft geoordeeld.

Artikel 226i

1. De beschikking van de rechter-commissaris op grond van artikel
226h, derde lid, is met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend en
wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de officier van
justitie en de getuige.

2. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris waarin de
voorgenomen afspraak niet rechtmatig wordt geoordeeld, staat voor de
officier van justitie binnen veertien dagen na dagtekening van de
beschikking hoger beroep open bij de rechtbank. De rechtbank beslist
zo spoedig mogelijk.

3. Tegen de beschikking van de rechtbank is geen beroep in cassatie
toegelaten.

Artikel 226j

1. Nadat de afspraak rechtmatig is geoordeeld wordt de getuige bedoeld
in artikel 226g, eerste lid, door de rechter-commissaris gehoord.

2. Deze getuige kan niet worden gehoord met toepassing van de
artikelen 226a tot en met 226f.

3. Zodra het belang van het onderzoek dat toelaat, geeft de
rechter-commissaris van het totstandkomen van de afspraak en de inhoud
daarvan kennis aan de verdachte, te wiens laste de verklaring is
afgelegd, met dien verstande dat geen mededeling behoeft te worden
gedaan van de maatregelen, bedoeld in artikel 226l.

4. De rechter-commissaris kan in het belang van het onderzoek
ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek
van de getuige bevelen dat de identiteit van de getuige voor een
bepaalde termijn voor de verdachte verborgen wordt gehouden. Het bevel
wordt voor de beëindiging van het onderzoek door de
rechter-commissaris opgeheven.

Vierde afdeling C. Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn

Artikel 226k

1. De artikelen 226g tot en met 226j zijn van overeenkomstige
toepassing indien de officier van justitie voornemens is een afspraak
te maken met een veroordeelde die bereid is een getuigenverklaring af
te leggen, in ruil voor de toezegging van de officier van justitie dat
deze bij de indiening van een verzoekschrift om gratie een positief
advies tot vermindering van de opgelegde straf met maximaal de helft
zal uitbrengen. De voorwaarden voor het uitbrengen van een positief
advies zijn dezelfde als genoemd in artikel 44a van het Wetboek van
Strafrecht voor het vorderen en toepassen van strafvermindering.

2. Bij het op schrift stellen van de voorgenomen afspraak geldt niet
het vereiste genoemd in artikel 226g, tweede lid, onder b.

Vierde afdeling D. Maatregelen tot bescherming van getuigen

Artikel 226l

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan op bij algemene
maatregel van bestuur te bepalen wijze specifieke maatregelen treffen
voor de feitelijke bescherming van getuigen, bedoeld in de artikelen
226a, 226g, 226k en 226m.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een persoon die
medewerking heeft verleend aan de met opsporing en vervolging van
strafbare feiten belaste autoriteiten, voor zover daartoe een
dringende noodzaak is ontstaan als gevolg van die medewerking en
daarmee verband houdend overheidsoptreden.

Vierde afdeling E. Afgeschermde getuigen

Artikel 226m

1. De rechter-commissaris beveelt hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van de officier van justitie of op het verzoek van de
verdachte of van de getuige, dat een getuige als afgeschermde getuige
wordt gehoord indien, naar redelijkerwijze moet worden aangenomen, het
belang van de staatsveiligheid dat eist.

2. De officier van justitie, de verdachte en de getuige worden in de
gelegenheid gesteld daaromtrent te worden gehoord.

3. De rechter-commissaris maakt in zijn proces-verbaal melding van de
redenen waarom het eerste lid toepassing heeft gevonden.

4. Hoger beroep of beroep in cassatie is tegen een beslissing op grond
van het eerste lid niet toegelaten.

Artikel 226n

1. De rechter-commissaris beveelt hetzij ambtshalve, hetzij op de
vordering van de officier van justitie of op het verzoek van de
verdachte of van de getuige, dat ter gelegenheid van het verhoor van
de afgeschermde getuige diens identiteit verborgen wordt gehouden,
indien een zwaarwegend belang van de getuige of een ander dan wel het
belang van de staatsveiligheid dat vereist. In dat geval stelt hij
zich voorafgaand aan het verhoor van de afgeschermde getuige op de
hoogte van diens identiteit en vermeldt hij in het proces-verbaal dit
te hebben gedaan.

2. De getuige wordt overeenkomstig artikel 216 beëdigd of aangemaand.

3. Indien de rechter-commissaris het in het eerste lid omschreven
bevel geeft, hoort hij de afgeschermde getuige op een zodanige wijze
dat zijn identiteit verborgen blijft.

Artikel 226o

Tot bijwoning van het verhoor van een afgeschermde getuige kan de
rechter-commissaris bijzondere toegang verlenen.

Artikel 226p

1. Indien een belang als bedoeld in artikel 226n, eerste lid, dat
vereist, kan de rechter-commissaris bepalen dat de verdachte of diens
raadsman dan wel beiden het verhoor van de afgeschermde getuige niet
mogen bijwonen. In het laatste geval is ook de officier van justitie
niet bevoegd daarbij aanwezig te zijn.

2. De rechter-commissaris draagt er zorg voor dat het proces-verbaal
van verhoor van de afgeschermde getuige geen verklaring bevat die
strijdig is met een belang als bedoeld in artikel 226n, eerste lid.

3. De rechter-commissaris verstrekt, indien de getuige daarmee
instemt, het proces-verbaal aan de officier van justitie, de verdachte
alsmede diens raadsman. De getuige kan zijn instemming slechts
onthouden indien het belang van de staatsveiligheid dit vereist. In
geval de getuige zijn instemming onthoudt, draagt de
rechter-commissaris er zorg voor dat het proces-verbaal van verhoor en
alle andere gegevens betreffende het verhoor onverwijld worden
vernietigd. De rechter-commissaris maakt hiervan proces-verbaal op.

4. De rechter-commissaris biedt de officier van justitie, de verdachte
of diens raadsman, indien deze het verhoor van de getuige niet heeft
bijgewoond, de gelegenheid door middel van telecommunicatie of, indien
zulks zich niet verdraagt met een belang als bedoeld in het eerste
lid, schriftelijk de vragen op te geven, die hij gesteld wenst te
zien. Tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor
gedoogt, kunnen vragen reeds voor de aanvang van het verhoor worden
opgegeven.

5. Artikel 226d, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 226q

Tijdens het verhoor van de afgeschermde getuige onderzoekt de
rechter-commissaris de betrouwbaarheid van de verklaring van de
afgeschermde getuige en hij legt daarover in het proces-verbaal rekenschap
af.

Artikel 226r

1. De rechter-commissaris neemt, indien hij het in artikel 226n,
eerste lid, omschreven bevel geeft, hetzij ambtshalve, hetzij op
vordering van de officier van justitie, de maatregelen die
redelijkerwijs nodig zijn om de identiteit van de afgeschermde getuige
en de persoon ten aanzien van wie een verzoek of een vordering als
bedoeld in artikel 226n, eerste lid, wordt gedaan, verborgen te
houden.

2. Artikel 226f, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 226s

1. De rechter-commissaris voegt, indien de afgeschermde getuige
daarmee instemt, het proces-verbaal van verhoor bij de processtukken.

2. Artikel 226p, derde lid, is, behoudens de eerste volzin, van
overeenkomstige toepassing.

Vijfde afdeeling. Deskundigen

Artikel 227

1. De rechter-commissaris kan in het belang van het onderzoek
ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek
van de verdachte, een of meer deskundigen benoemen.

2. Bij het verzoek van de verdachte om een deskundige te benoemen kan
hij een of meer personen als deskundige aanbevelen. Tenzij het belang
van het onderzoek zich hiertegen verzet, kiest de rechter-commissaris
een of meer der deskundigen uit de door de verdachte aanbevolen
personen. Artikel 51k, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 228

1. De rechter-commissaris geeft kennis van zijn beslissing tot
benoeming van een deskundige aan de officier van justitie en de
verdachte en van de opdracht die aan de deskundige is verstrekt.

2. In het belang van het onderzoek kan de rechter-commissaris
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie de
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, uitstellen, totdat het belang
van het onderzoek zich daartegen niet meer verzet.

3. Op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de
verdachte kan de rechter-commissaris aanvullend onderzoek bevelen. De
rechter-commissaris doet daarvan mededeling aan de deskundige, de
officier van justitie en de verdachte.

4. De verdachte aan wie van de opdracht aan de deskundige kennis is
gegeven, is bevoegd zijnerzijds een deskundige aan te wijzen, die het
recht heeft bij het onderzoek van de deskundige tegenwoordig te zijn,
daarbij de nodige aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken. Hij
doet daarvan binnen een week na de dagtekening van de mededeling op
grond van het eerste lid, opgave aan de rechter-commissaris en de
officier van justitie.

Artikel 229

1. De deskundige kan zich voor het uitbrengen van zijn rapport ter
verheldering van zijn opdracht wenden tot de rechter-commissaris. Van
zijn antwoord daarop doet de rechter-commissaris mededeling aan de
officier van justitie en de verdachte. De rechter-commissaris kan
eveneens een mondeling onderhoud gelasten met de deskundige. Hij stelt
de officier van justitie en de verdachte in de gelegenheid daarbij
tegenwoordig te zijn.

2. In het belang van het onderzoek kan de mededeling aan de verdachte
bedoeld in het eerste lid, worden uitgesteld; om dezelfde reden kan de
rechter-commissaris afzien van de mogelijkheid van aanwezigheid van
officier van justitie en verdachte bij het onderhoud met de
deskundige.

Artikel 230

1. Nadat de deskundige zijn rapport aan de rechter-commissaris heeft
ingezonden, doet de rechter-commissaris daarvan een kopie toekomen aan
de officier van justitie en de verdachte. Artikel 228, tweede lid, is
van overeenkomstige toepassing.

2. De verdachte aan wie van de uitslag van het onderzoek is kennis
gegeven, is bevoegd een deskundige aan te wijzen, die het recht heeft
het toegezonden verslag te onderzoeken.

Artikel 231

1. Ingeval het rapport van de deskundige daartoe aanleiding geeft, kan
de rechter-commissaris, ambtshalve, op de vordering van de officier
van justitie of op het verzoek van de verdachte, nader onderzoek
opdragen aan dezelfde deskundige dan wel onderzoek aan een of meer
andere deskundigen opdragen. De artikelen 229 en 230 zijn van
overeenkomstige toepassing.

2. De rechter-commissaris verstrekt aan de op grond van het eerste lid
benoemde nieuwe deskundige een kopie van het verslag.

Artikel 232

De rechter-commissaris kan de deskundige ambtshalve, op vordering van de
officier van justitie of op verzoek van de verdachte horen. De
rechter-commissaris kan zijn dagvaarding bevelen. Ten aanzien van de
deskundige en zijn verhoor vinden de artikelen 211 tot en met 213
overeenkomstige toepassing.

Artikel 233 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 234 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 235 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 236

De rechter-commissaris kan den deskundigen geheimhouding opleggen.

Zesde afdeling. Beëindiging van het onderzoek

Artikel 237

Indien de rechter-commissaris de onderzoekshandelingen heeft voltooid, of
indien tot voorzetting van het onderzoek geen grond bestaat, beëindigt hij
het onderzoek. Hij zendt de daarop betrekking hebbende stukken aan de
officier van justitie en in afschrift tevens aan de verdachte.

Artikel 238

1. Indien de officier van justitie de rechter-commissaris schriftelijk
mededeelt dat hij van verdere vervolging afziet, beëindigt de
rechter-commissaris het onderzoek.

2. De officier van justitie die voornemens is de verdachte te
dagvaarden terwijl de rechter-commissaris nog onderzoekshandelingen
verricht, stelt de rechter-commissaris hiervan zo spoedig mogelijk in
kennis. De rechter-commissaris kan, zonodig na de officier van
justitie en de verdachte of diens raadsman te hebben gehoord, het
onderzoek beëindigen. Indien hij zijn onderzoek voortzet, doet hij een
proces-verbaal in het dossier opnemen met de mededeling dat het
onderzoek uit hoofde van deze Titel nog niet is afgerond.

Artikel 239 [Vervallen per 01-02-2000]

Artikel 240 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 241 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 241a [Vervallen per 01-01-2013]

Zevende afdeling. Bevoegdheden van de raadsman

Artikel 241b

Elke bevoegdheid aan de verdachte bij deze Titel toegekend komt mede toe
aan diens raadsman.

Achtste afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie

Artikel 241c

In afwijking van artikel 446, tweede lid, staat voor het openbaar
ministerie tegen een beschikking van de rechtbank, gegeven in hoger beroep
ingesteld tegen een beschikking van de rechter-commissaris, waarbij een
krachtens deze Titel genomen vordering niet is toegewezen, geen beroep in
cassatie open.

Titel IV. Beslissingen omtrent verdere vervolging

Artikel 242

1. Indien naar aanleiding van het ingestelde voorbereidende onderzoek
het openbaar ministerie van oordeel is dat verdere vervolging moet
plaats hebben, door het uitvaardigen van een strafbeschikking of
anderszins, gaat het daartoe zoo spoedig mogelijk over.

2. Zoolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen,
kan van verdere vervolging worden afgezien, ook op gronden aan het
algemeen belang ontleend. Het openbaar ministerie kan, onder het
stellen van bepaalde voorwaarden, de beslissing of verdere vervolging
plaats moet hebben voor een daarbij te bepalen termijn uitstellen.

3. Indien de officier van justitie voorwaarden stelt betreffende het
gedrag van de verdachte, stelt hij tevens 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, voor zover dit nog niet is
geschied. Ten behoeve van de naleving van de voorwaarden wordt bij de
uitvoering daarvan de identiteit van de verdachte vastgesteld op de
wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede
lid.

Artikel 243

1. Indien de officier van justitie afziet van verdere vervolging, doet
hij de verdachte daarvan onverwijld schriftelijk mededeling.

2. Indien terzake van het feit aan de verdachte een bestuurlijke boete
is opgelegd, dan wel een mededeling als bedoeld in artikel 5:50,
tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht is
verzonden, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als een kennisgeving van
niet verdere vervolging.

3. De kennisgeving van niet verdere vervolging wordt aan de verdachte
betekend.

4. De officier van justitie doet in geval van vervolging wegens een
misdrijf aan de rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is,
onverwijld schriftelijk mededeling van de kennisgeving van niet
verdere vervolging.

5. Indien in de zaak een bevel krachtens de artikelen 12 of 13 is
gevraagd of gegeven, doet de officier van justitie een mededeling dat
van verdere vervolging wordt afgezien niet dan nadat daarin is
bewilligd door het gerechtshof binnen wiens rechtsgebied de vervolging
is ingesteld. De officier van justitie doet te dien einde de
processtukken, vergezeld van een verslag houdende de gronden voor de
mededeling dat van verdere vervolging wordt afgezien, toekomen aan het
gerechtshof.

Artikel 244 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 245a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 246

1. Door eene kennisgeving van niet verdere vervolging eindigt de zaak.

2. Ingeval van onbevoegdheid der rechtbank kan het onderzoek echter
voor een ander gerecht worden voortgezet. Zulks is eveneens mogelijk
indien de zaak wordt verenigd met een strafzaak welke voor een andere
rechtbank in onderzoek is.

Artikel 247

Indien de zaak niet verder wordt vervolgd op grond van:

a. onbevoegdheid van de rechtbank tot kennisneming van het feit,

b. vereniging met een strafzaak welke voor een andere rechtbank in
onderzoek is,

c. niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie,

d. niet-strafbaarheid van het feit of van de verdachte,

e. onvoldoende aanwijzing van schuld,

wordt van die grond in de kennisgeving melding gemaakt.

Artikel 248 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 250 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 252 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 253 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 254 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 255

1. De verdachte kan na zijn buitenvervolgingstelling, na de hem
betekende beschikking, houdende verklaring dat de zaak geëindigd is,
of na de hem betekende kennisgeving van niet verdere vervolging, in
het laatste geval behoudens artikel 12i of artikel 246, ter zake van
hetzelfde feit niet opnieuw in rechten worden betrokken tenzij nieuwe
bezwaren bekend zijn geworden.

2. Als nieuwe bezwaren kunnen enkel worden aangemerkt verklaringen van
getuigen of van den verdachte en stukken, bescheiden en
processen-verbaal, welke later zijn bekend geworden of niet zijn
onderzocht.

3. In dat geval kan de verdachte niet ter terechtzitting van de
rechtbank worden gedagvaard, dan na een ter zake van deze nieuwe
bezwaren ingesteld opsporingsonderzoek.

4. Tot de instelling van een opsporingsonderzoek als bedoeld in het
derde lid wordt niet overgegaan dan na machtiging door de
rechter-commissaris, verleend op vordering van de officier van
justitie die met de opsporing van het strafbare feit is belast.

Artikel 255a

1. Indien tegen de verdachte een strafbeschikking is uitgevaardigd die
volledig ten uitvoer is gelegd, kan hij, behoudens het bepaalde bij
artikel 12i, ter zake van hetzelfde feit niet opnieuw in rechten
worden betrokken.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de officier
van justitie een strafbeschikking intrekt.

3. Indien de verdachte wegens een in een strafbeschikking vermeld feit
wordt gedagvaard, is de strafbeschikking niet meer voor
tenuitvoerlegging vatbaar. De tenuitvoerlegging die reeds is
aangevangen, wordt geschorst of opgeschort.

Slotbepalingen betreffende het voorbereidend onderzoek

Artikel 256

1. Indien aan de rechtbank blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek
vormen zijn verzuimd of verzuim of nietigheid van eene wettelijke
voorgeschreven beteekening heeft plaats gehad, is artikel 199 van
overeenkomstige toepassing.

2. Is het onderzoek op de terechtzitting aangevangen, dan kan, verzuim
van vormen bij het voorbereidende onderzoek niet meer tot nietigheid
leiden.

Artikel 257 [Vervallen per 01-01-2013]

Titel IVa. Vervolging door een strafbeschikking

Eerste afdeling. De strafbeschikking

Artikel 257a

1. De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een
overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar,
een strafbeschikking uitvaardigen.

2. De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd:

a. een taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uren;

b. een geldboete;

c. onttrekking aan het verkeer;

d. de verplichting tot betaling aan de staat van een som gelds
ten behoeve van het slachtoffer;

e. ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen voor ten hoogste zes maanden.

3. Voorts kan de strafbeschikking aanwijzingen bevatten waaraan de
verdachte moet voldoen. Zij kunnen inhouden:

a. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar
zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;

b. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte
waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;

c. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van
in beslag genomen voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke
ontneming van het ingevolge artikel 36e van het Wetboek van
Strafrecht voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen
voordeel;

d. 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 feit kan worden opgelegd;

e. andere aanwijzingen, het gedrag van de verdachte betreffend,
waaraan deze gedurende een bij de strafbeschikking te bepalen
proeftijd van ten hoogste een jaar heeft te voldoen.

4. Bij het opleggen van een taakstraf en het geven van aanwijzingen
als bedoeld in het 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.

5. Bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf en de begeleiding bij de
naleving van de aanwijzingen, bedoeld in het derde lid, onder e, wordt
de identiteit van de verdachte vastgesteld.

6. De strafbeschikking is schriftelijk en vermeldt:

a. de naam en het van de verdachte bekende adres;

b. een opgave van het feit als bedoeld in artikel 261, eerste en
tweede lid, dan wel een korte omschrijving van de gedraging ter
zake waarvan de strafbeschikking wordt uitgevaardigd, alsmede de
tijd waarop en de plaats waar deze gedraging werd verricht;

c. het strafbare feit dat deze gedraging oplevert;

d. de opgelegde straffen, maatregelen en aanwijzingen;

e. de dag waarop zij is uitgevaardigd;

f. de wijze waarop verzet kan worden ingesteld;

g. de wijze van tenuitvoerlegging.

7. Indien blijkt dat de verdachte de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheerst en de strafbeschikking is uitgevaardigd wegens
een misdrijf, wordt de strafbeschikking of in ieder geval de in het
zesde lid bedoelde onderdelen daarvan vertaald in een voor de
verdachte begrijpelijke taal. De verdachte die de Nederlandse taal
niet of onvoldoende beheerst, kan verzoeken dat de strafbeschikking in
een voor hem begrijpelijke taal wordt vertaald.

8. Ten aanzien van de jongvolwassene, die ten tijde van het begaan van
de overtreding dan wel het misdrijf als bedoeld in het eerste lid, de
leeftijd van achttien wel, maar nog niet die van drieëntwintig jaar
heeft bereikt, kan de strafbeschikking naast de in het derde lid
genoemde aanwijzingen, de aanwijzing bevatten dat de jongvolwassene
zich richt naar de aanwijzingen van een reclasseringsinstelling als
bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Tweede afdeling. Oplegging door opsporingsambtenaren en lichamen of personen,
met een publieke taak belast

Artikel 257b

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen
opsporingsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur
aangewezen zaken betreffende overtredingen tot wederopzeggens de
bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen
waarin een geldboete wordt opgelegd.

2. Voorts kan bij algemene maatregel van bestuur aan daartoe aan te
wijzen opsporingsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur
aangewezen zaken betreffende misdrijven waarop naar de wettelijke
omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar,
welke van eenvoudige aard zijn, begaan door personen die de leeftijd
van achttien jaren hebben bereikt, tot wederopzeggens de bevoegdheid
worden verleend een strafbeschikking uit te vaardigen waarin een
geldboete van ten hoogste EUR 350 wordt opgelegd.

3. De ambtenaren bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste en
tweede lid, maken hiervan gebruik volgens richtlijnen, vast te stellen
door het College van procureurs-generaal. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot
de aanwijzing van opsporingsambtenaren, het toezicht op de wijze
waarop zij van de hun verleende bevoegdheden gebruik maken alsmede de
intrekking van de aanwijzing van een opsporingsambtenaar.

Artikel 257ba

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen
lichamen of personen, met een publieke taak belast, binnen daarbij
gestelde grenzen de bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking
uit te vaardigen.

2. De lichamen en personen bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, maken hiervan gebruik onder toezicht van en volgens
richtlijnen vast te stellen door het College van procureurs-generaal.
Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met
betrekking tot het toezicht op de wijze waarop zij van de hun
verleende bevoegdheid gebruik maken alsmede de intrekking van een
verleende bevoegdheid door het College van procureurs-generaal.

3. Het College van procureurs-generaal stelt richtlijnen als in het
tweede lid bedoeld vast na overleg met de lichamen en personen, met
een publieke taak belast, op wier gebruik van de bevoegdheid een
strafbeschikking uit te vaardigen de richtlijn van invloed is, dan wel
met organen die deze lichamen vertegenwoordigen.

Derde afdeling. Waarborgen bij de oplegging

Artikel 257c

1. Een strafbeschikking houdende een taakstraf, een ontzegging van de
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, dan wel een aanwijzing het
gedrag van de verdachte betreffend, wordt slechts uitgevaardigd indien
de verdachte door de officier van justitie is gehoord en daarbij heeft
verklaard bereid te zijn de straf te voldoen dan wel zich aan de
aanwijzing te houden. De verdachte wordt uiterlijk bij de aanvang van
het horen gewezen op de mogelijkheid om toevoeging van een raadsman te
verzoeken.

2. Een strafbeschikking houdende betalingsverplichtingen uit hoofde
van geldboete en schadevergoedingsmaatregel, die afzonderlijk of
gezamenlijk meer belopen dan EUR 2000, wordt slechts uitgevaardigd
indien de verdachte, bijgestaan door een raadsman, daaraan voorafgaand
is gehoord door de officier van justitie die de strafbeschikking
uitvaardigt.

3. Van het horen van de verdachte overeenkomstig het eerste of tweede
lid wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Indien de
strafbeschikking afwijkt van door de verdachte uitdrukkelijk
onderbouwde standpunten, worden de redenen die tot afwijken hebben
geleid aan dit verslag toegevoegd, voor zover deze redenen niet reeds
mondeling zijn opgegeven.

4. In het geval een strafbeschikking zal worden uitgevaardigd tegen de
verdachte, kan de opsporingsambtenaar de verdachte een aankondiging
van de strafbeschikking uitreiken. Deze aankondiging kan bij
verdenking van een overtreding die met een motorrijtuig is begaan, ook
worden achtergelaten in of aan het motorrijtuig. Het model van de
aankondiging wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan het opleggen en ten
uitvoer leggen van straffen, maatregelen en aanwijzingen in een
strafbeschikking nadere voorwaarden worden gesteld.

Vierde afdeling. Uitreiken en toezenden van de strafbeschikking

Artikel 257d

1. Een afschrift van de strafbeschikking wordt zo veel mogelijk in
persoon aan de verdachte uitgereikt. Met een uitreiking in persoon
wordt gelijkgesteld de weigering van de verdachte om het afschrift in
ontvangst te nemen.

2. Indien uitreiking van het afschrift niet in persoon plaatsvindt,
wordt het afschrift toegezonden aan het in de basisregistratie
personen vermelde adres van de verdachte dan wel, indien deze niet als
ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, aan de
woon- of verblijfplaats van de verdachte. Indien de verdachte bij zijn
eerste verhoor in de desbetreffende strafzaak aan de verhorende
ambtenaar een ander adres in Nederland heeft opgegeven waaraan
mededelingen over de strafzaak kunnen worden toegezonden, wordt tevens
een afschrift aan dat adres toegezonden.

3. Indien de verdachte een rechtspersoon, een maatschap of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een doelvermogen of een
rederij is, kan het afschrift worden uitgereikt aan onderscheidenlijk
een bestuurder van de rechtspersoon, een aansprakelijke vennoot, een
bestuurder van het doelvermogen, de boekhouder of een lid van de
rederij, dan wel aan een persoon die gemachtigd is het afschrift in
ontvangst te nemen. Het afschrift wordt in deze gevallen geacht in
persoon aan de verdachte uitgereikt te zijn. Indien uitreiking van het
afschrift niet op deze wijze plaatsvindt, wordt het toegezonden aan
een van de verdachte bekend adres. Als zodanig worden aangemerkt de
woonplaats van de rechtspersoon, de plaats van het kantoor van de
rechtspersoon, de maatschap of vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid, het doelvermogen of de rederij, alsmede het in
de basisregistratie personen vermelde adres van elk der bestuurders,
aansprakelijke vennoten of de boekhouder en elk der leden van de
rederij. Indien een bestuurder, aansprakelijke vennoot of de
boekhouder of een lid van de rederij bij zijn eerste verhoor in de
desbetreffende strafzaak aan de verhorende ambtenaar een ander adres
in Nederland heeft opgegeven waaraan mededelingen over de strafzaak
kunnen worden toegezonden, wordt tevens een afschrift aan dat adres
toegezonden.

4. Toezending vindt plaats bij brief. Toezending van
strafbeschikkingen houdende betalingsverplichtingen uit hoofde van
geldboete en schadevergoedingsmaatregel die afzonderlijk of
gezamenlijk meer belopen dan EUR 2000, geschiedt bij aangetekende
brief. Van elke uitreiking of toezending wordt aantekening gehouden op
de wijze, bij algemene maatregel van bestuur bepaald.

5. Indien bij de officier van justitie een verzoek als bedoeld in
artikel 51a, derde lid, is gedaan, wordt aan het slachtoffer een
afschrift van de strafbeschikking toegezonden. Voorts wordt een
afschrift toegezonden aan de rechtstreeks belanghebbende die de
officier van justitie bekend is.

Vijfde afdeling. Het doen van verzet

Artikel 257e

1. Tegen een strafbeschikking kan de verdachte verzet doen binnen
veertien dagen nadat het afschrift in persoon aan hem is uitgereikt,
dan wel zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de strafbeschikking hem bekend is. Onverminderd de
vorige zin kan tegen een strafbeschikking waarin een geldboete van
niet meer dan EUR 340 is opgelegd, wegens een overtreding welke ten
hoogste vier maanden voor toezending is gepleegd, verzet worden gedaan
tot uiterlijk zes weken na toezending. Verzet kan niet worden gedaan
indien de verdachte afstand heeft gedaan van de bevoegdheid daartoe
door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Verzet kan voorts
niet worden gedaan indien de verdachte, bijgestaan door een raadsman,
schriftelijk afstand heeft gedaan van de bevoegdheid daartoe.

2. Het verzet wordt gedaan bij het parket dat in de strafbeschikking
vermeld wordt. Wordt het verzet gedaan bij een ander parket, dan wordt
het doorgeleid naar een officier van justitie die het verzet bij een
bevoegde rechter aanhangig kan maken.

3. Het verzet kan door de verdachte, een advocaat die verklaart
bepaaldelijk door hem te zijn gevolmachtigd, alsmede een bij
bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde in persoon op het parket
worden gedaan. In dat geval kan aanstonds een oproeping van de
verdachte worden betekend om tegen een bepaalde datum ter
terechtzitting te verschijnen voor de behandeling van het verzet. De
verdachte alsmede een advocaat die verklaart bepaaldelijk door hem te
zijn gevolmachtigd kunnen schriftelijk verzet doen bij een aan de
officier van justitie gerichte, ondertekende brief. Op de brief wordt
onverwijld dag en uur van ontvangst aangetekend. Zij wordt bij de
processtukken gevoegd.

4. Bij het verzet worden opgegeven de naam van de verdachte, alsmede
een nauwkeurige aanduiding of kopie van de strafbeschikking waartegen
het verzet zich richt. De verdachte kan een adres in Nederland opgeven
waaraan mededelingen over de strafzaak kunnen worden toegezonden. Bij
het verzet kunnen schriftelijk bezwaren tegen de strafbeschikking
worden opgegeven.

5. Van het doen van verzet wordt door het openbaar ministerie een akte
opgemaakt. Indien het verzet in persoon wordt gedaan, wordt de akte
mede ondertekend door degene die het doet. Indien deze niet kan
tekenen, wordt de oorzaak van het beletsel vermeld. De bijzondere
volmacht, in het derde lid vermeld, wordt aan de akte gehecht. De akte
wordt bij de processtukken gevoegd.

6. Van ieder verzet wordt dadelijk aantekening gedaan in een daartoe
bestemd register hetwelk door belanghebbenden kan worden ingezien.
Indien het verzet in persoon wordt gedaan, wordt desgevraagd terstond
een kopie van de akte uitgereikt.

7. Uiterlijk tot de aanvang van de behandeling van het verzet ter
terechtzitting kan degene die het heeft gedaan, dat intrekken. Deze
intrekking brengt mede afstand van de bevoegdheid om het rechtsmiddel
opnieuw aan te wenden. Intrekking geschiedt met overeenkomstige
toepassing van het tweede tot en met zesde lid.

8. De strafbeschikking kan schriftelijk worden ingetrokken of
gewijzigd door een officier van justitie die bevoegd is om een
daartegen gedaan verzet ter kennis van de rechtbank of de
kantonrechter te brengen. Een wijziging waardoor de feitsomschrijving
niet langer hetzelfde feit, in de zin van artikel 68 van het Wetboek
van Strafrecht, zou inhouden, is niet toegestaan. Een afschrift van de
beschikking waarbij de strafbeschikking wordt ingetrokken of gewijzigd
wordt aan de verdachte uitgereikt of aan hem toegezonden met
overeenkomstige toepassing van artikel 257d, tweede en derde lid.
Indien de verdachte bij het doen van verzet een ander adres heeft
opgegeven, wordt een afschrift aan dat adres toegezonden en blijft
toezending aan het bij het eerste verhoor opgegeven adres achterwege.
Tegen een gewijzigde strafbeschikking kan verzet worden gedaan met
overeenkomstige toepassing van het tweede tot en met zesde lid. Een
reeds gedaan verzet wordt geacht te zijn gericht tegen de gewijzigde
strafbeschikking, tenzij vrijwillig aan de gewijzigde strafbeschikking
wordt voldaan.

Zesde afdeling. De behandeling van het verzet

Artikel 257f

1. De officier van justitie brengt, tenzij hij de strafbeschikking
intrekt, het verzet en de processtukken ter kennis van de rechtbank.
Hij roept de verdachte voor de terechtzitting op; tussen de dag waarop
de oproeping aan de verdachte is betekend en die der terechtzitting
moeten ten minste tien dagen verlopen. De artikelen 260, vijfde lid,
en 265, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. Indien bij
het verzet een adres in Nederland is opgegeven dat afwijkt van het
adres waar de verdachte als ingezetene is ingeschreven in de
basisregistratie personen, wordt een afschrift van de oproeping aan
het opgegeven adres toegezonden, tenzij de oproeping inmiddels aan de
verdachte in persoon is uitgereikt.

2. Bij gebreke van een betekening overeenkomstig het eerste lid, wordt
door de rechter de oproeping tegen een nieuwe rechtsdag bevolen,
tenzij de verdachte is verschenen. In dit laatste geval wordt, indien
de verdachte in het belang van zijn verdediging uitstel verzoekt, het
onderzoek voor bepaalde tijd geschorst.

3. De behandeling der zaak vindt plaats overeenkomstig de zesde,
zevende of achtste titel van het Tweede Boek. De omschrijving van de
gedraging in de oproeping wordt daarbij als tenlastelegging
aangemerkt. Deze is gelijk aan de korte omschrijving van de gedraging
in de strafbeschikking of betreft een opgave van hetzelfde feit die
aan de eisen van artikel 261, eerste en tweede lid, beantwoordt. In
afwijking in zoverre van artikel 349, eerste lid, kan de nietigheid
van de oproeping worden uitgesproken.

4. Indien het verzet niet tijdig of onbevoegdelijk is gedaan dan wel
niet aan de vereisten van artikel 257e, vierde lid, is voldaan, wordt
het niet ontvankelijk verklaard. Indien de rechter de
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uitspreekt, dan wel
de verdachte vrijspreekt, ontslaat van alle rechtsvervolging of
veroordeelt, vernietigt hij de strafbeschikking.

Zevende afdeling. De tenuitvoerlegging

Artikel 257g

1. De tenuitvoerlegging van de strafbeschikking kan eerst geschieden
veertien dagen na de uitreiking in persoon of toezending van het
afschrift van de strafbeschikking, tenzij afstand wordt gedaan van de
bevoegdheid verzet te doen.

2. Door verzet tegen de strafbeschikking wordt de tenuitvoerlegging
geschorst of opgeschort, tenzij naar het oordeel van het openbaar
ministerie vaststaat dat het verzet na het verstrijken van de daarvoor
gestelde termijn is gedaan. Bij de behandeling van het verzet kan de
rechter op verzoek van de verdachte bepalen dat de tenuitvoerlegging
van de strafbeschikking dient te worden geschorst of opgeschort. De
schorsing of opschorting van de tenuitvoerlegging neemt een einde
indien het verzet niet ontvankelijk wordt verklaard.

Achtste afdeling. Openbaarheid

Artikel 257h

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën
strafbeschikkingen ter zake van misdrijven worden aangewezen die op
daarbij te bepalen wijze openbaar worden gemaakt.

2. De officier van justitie verstrekt desgevraagd een afschrift van
een strafbeschikking aan ieder ander dan de verdachte of zijn
raadsman, tenzij verstrekking naar het oordeel van de officier van
justitie ter bescherming van de belangen van degene ten aanzien van
wie de strafbeschikking is uitgevaardigd of van de derden die in de
strafbeschikking worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te
worden geweigerd. In het laatste geval kan de officier van justitie
een geanonimiseerd afschrift van de strafbeschikking verstrekken.

3. Indien binnen veertien dagen geen afschrift dan wel een
geanonimiseerd afschrift wordt verstrekt, kan de verzoeker een
klaagschrift indienen bij de officier van justitie, die het
klaagschrift en de processtukken onverwijld ter kennis brengt van de
rechtbank. De procesdeelnemers zijn, in afwijking van artikel 23,
vijfde lid, niet bevoegd van de inhoud van de processtukken kennis te
nemen dan voorzover de rechtbank zulks toestaat.

Titel V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting

Artikel 258

1. De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt door eene
dagvaarding vanwege den officier van justitie aan den verdachte
beteekend; het rechtsgeding neemt hierdoor een aanvang.

2. De voorzitter der rechtbank bepaalt, op het verzoek en de
voordracht van den officier van justitie, den dag der terechtzitting.
Hij kan, bij het bepalen van de dag der terechtzitting of nadien,
bevelen dat de verdachte in persoon zal verschijnen; hij kan daartoe
tevens zijn medebrenging gelasten. De voorzitter kan ook de
medebrenging gelasten van de getuige van wie op grond van feiten en
omstandigheden aannemelijk is dat hij niet voornemens is gevolg te
geven aan een oproep om ter terechtzitting te verschijnen. Voorts kan
de voorzitter van de rechtbank de officier van justitie bevelen, nader
omschreven onderzoek te verrichten of doen verrichten, alsmede
gegevensdragers en stukken bij de processtukken te voegen dan wel
stukken van overtuiging over te leggen.

3. De personen, bedoeld in artikel 51e, tweede lid, eerste volzin,
derde, vijfde of zesde lid, kunnen de voorzitter verzoeken of het hen
toegekende spreekrecht mag worden uitgeoefend door hun raadsman of een
daartoe bijzondere gemachtigde. Indien meer dan drie nabestaanden
bedoeld onder 51e, vierde lid, onder b, hebben meegedeeld dat zij van
hun spreekrecht gebruik willen maken, en zij het onderling niet eens
kunnen worden over wie van hen het woord zal voeren, beslist de
voorzitter welke drie personen van het spreekrecht gebruik kunnen
maken.

Artikel 259

Strafbare feiten welke op dezelfde terechtzitting worden aangebracht en
waartusschen verband bestaat of welke door denzelfden persoon zijn begaan,
worden gevoegd aan de kennisneming van de rechtbank onderworpen, indien
dit in het belang van het onderzoek is.

Artikel 260

1. De officier van justitie is bevoegd getuigen, slachtoffers of hun
nabestaanden, deskundigen en tolken ter terechtzitting schriftelijk te
doen oproepen. Een tolk wordt in ieder geval opgeroepen, indien de
verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst.

2. Indien de personen, bedoeld in artikel 51e, tweede lid, eerste
volzin, of een nabestaande als bedoeld in artikel 51e, derde en vierde
lid, en degenen die te kennen hebben gegeven gebruik te willen maken
van het spreekrecht op grond van artikel 51e, zesde en zevende lid,
schriftelijk verzoeken om oproeping voor de uitoefening van het
spreekrecht, geeft de officier van justitie daaraan gehoor.

3. Bij de dagvaarding van de verdachte wordt opgave gedaan van de
naam, het beroep en de woon- of verblijfplaats, of bij onbekendheid
daarvan de aanduiding van de getuigen en deskundigen die door de
officier van justitie zijn opgeroepen. Ook van de oproeping van het
slachtoffer of een nabestaande voor de uitoefening van het
spreekrecht, van de benadeelde partij voor zover dit nog niet op de
voet van artikel 51g, tweede lid, is geschied en van een tolk wordt
opgave gedaan.

4. Aan de verdachte wordt daarbij kenbaar gemaakt dat hij het recht
heeft getuigen en deskundigen schriftelijk te doen oproepen of op de
terechtzitting mede te brengen; hij wordt daarbij tevens opmerkzaam
gemaakt op de voorschriften van de artikelen 262, eerste lid, 263,
eerste, tweede en derde lid, en 278, tweede lid.

5. Indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt hem onverwijld een schriftelijke vertaling van de
dagvaarding verstrekt dan wel wordt hem in een voor hem begrijpelijke
taal schriftelijk mededeling gedaan van de plaats, datum en het
tijdstip waarop de verdachte ter terechtzitting moet verschijnen
alsmede een korte omschrijving van het feit en de mededelingen,
bedoeld in het derde lid, tweede volzin, en het vierde lid.

6. Wanneer de verdachte ten tijde van het plegen van het misdrijf
waarvan hij wordt verdacht de leeftijd van achttien wel maar nog niet
de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en de officier van
justitie voornemens is te vorderen dat recht zal worden gedaan
overeenkomstig artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht, maakt hij
dit aan de verdachte kenbaar. In dat geval is de verdachte verplicht
in persoon te verschijnen. Bij de dagvaarding wordt hem kennis gegeven
dat, indien hij niet aan deze verplichting voldoet, het gerecht zijn
medebrenging kan gelasten.

Artikel 261

1. De dagvaarding behelst een opgave van het feit dat ten laste wordt
gelegd, met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het
begaan zou zijn; verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften
waarbij het feit is strafbaar gesteld.

2. Zij behelst tevens de vermelding van de omstandigheden waaronder
het feit zou zijn begaan.

3. Wanneer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt krachtens
een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding waarvan de
geldigheidsduur niet meer kan worden verlengd op grond van artikel 66,
derde lid, kan voor de opgave van het feit worden volstaan met de
omschrijving die in dat bevel is gegeven.

Artikel 262

1. Tegen de dagvaarding kan de verdachte binnen acht dagen na de
betekening een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank.

2. Zolang de in het eerste lid gestelde termijn niet is verstreken,
kan de rechtbank alleen met toestemming van de verdachte het onderzoek
op de terechtzitting een aanvang doen nemen. Door het geven van
toestemming doet de verdachte tevens afstand van het recht om een
bezwaarschrift in te dienen. In het andere geval stelt de rechtbank de
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde of
onbepaalde tijd uit. Behoudens ingeval de verdachte ten aanzien van de
gehele tenlastelegging buiten vervolging is gesteld, wordt de
verdachte, met verwijzing naar de inhoud van de dagvaarding,
opgeroepen en worden de getuigen, deskundigen en tolken opnieuw
gedagvaard of opgeroepen voor de dag van de terechtzitting bepaald,
zodra op het gehele bezwaarschrift onherroepelijk is beslist. De
artikelen 263 en 265 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. De rechtbank kan, alvorens te beslissen, door de
rechter-commissaris een onderzoek doen instellen en zich de daartoe
betrekkelijke stukken doen overleggen. Dit onderzoek wordt
overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde en
zevende afdeling van de Derde Titel van dit Boek gevoerd.

4. Indien het feit niet tot de kennisneming der rechtbank behoort,
verklaart zij zich onbevoegd.

5. Is de officier van justitie niet ontvankelijk, het feit waarop de
kennisgeving van verdere vervolging betrekking had, of de verdachte
niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzing van schuld aanwezig, dan
stelt zij de verdachte ten aanzien van de gehele tenlastelegging of
voor een bij de beschikking nader aan te duiden gedeelte van de
tenlastelegging buiten vervolging.

6. In alle andere gevallen verklaart de rechtbank hetzij de verdachte
niet-ontvankelijk hetzij het bezwaarschrift ongegrond, zo nodig onder
aanduiding van de wijzigingen die in de tenlastelegging moeten worden
aangebracht.

7. Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of
buitenvervolgingstelling ten aanzien van de gehele tenlastelegging
onherroepelijk is geworden, vervalt een reeds uitgebrachte
dagvaarding. Indien de beschikking tot onbevoegdverklaring of
buitenvervolgingstelling ten aanzien van een gedeelte van de
tenlastelegging onherroepelijk is geworden, moet de tenlastelegging in
overeenstemming met die beschikking worden gebracht.

Artikel 262a

1. In geval van onbevoegdverklaring of buitenvervolgingstelling staat
voor het openbaar ministerie binnen veertien dagen na de beschikking
hoger beroep bij het gerechtshof en daarna beroep in cassatie open.

2. Tegen de beschikking van het gerechtshof staat voor de verdachte
binnen veertien dagen na de betekening van die beschikking beroep in
cassatie open.

3. Het gerechtshof en de Hoge Raad beslissen zo spoedig mogelijk.

Artikel 263

1. De verdachte is bevoegd getuigen en deskundigen ter terechtzitting
te doen oproepen. De verdachte die de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheerst, kan de officier van justitie verzoeken om
bijstand van een tolk op de terechtzitting.

2. Hij geeft deze daartoe, indien tussen de dag waarop de dagvaarding
aan de verdachte is betekend en die der terechtzitting ten minste
veertien dagen verlopen, ten minste tien dagen voor de terechtzitting
aan de officier van justitie op. Indien de dagvaarding later dan op de
veertiende dag voor de terechtzitting wordt betekend, eindigt de
termijn op de vierde dag na die der betekening, doch uiterlijk op de
derde dag voor die der terechtzitting.

3. Opgave geschiedt in persoon ten parkette van de officier van
justitie of schriftelijk. Schriftelijke opgave is gericht aan de
officier van justitie. Bij schriftelijke opgave anders dan bij
aangetekende brief verzekert de verdachte zich ervan dat deze de
opgave tijdig heeft ontvangen. Hij vermeldt de namen, het beroep en de
woon- of verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of ander, duidt
hij hen zo nauwkeurig mogelijk aan. Bij schriftelijke opgave geldt de
dag van ontvangst van de brief, welke onverwijld daarop wordt
aangetekend, als dag van opgave.

4. De voorzitter der rechtbank kan de officier van justitie bevelen
getuigen en deskundigen ter terechtzitting te doen oproepen. De opgave
geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de namen, het beroep en
de woon- of verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of ander, een
zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de getuige of deskundige.

5. De officier van justitie doet de getuigen of deskundigen, opgegeven
met inachtneming van de voorgaande leden, onverwijld oproepen. De
oproeping wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de
rechtbank en de verdachte.

Artikel 264

1. De officier van justitie kan bij een met redenen omklede beslissing
een door de verdachte of de voorzitter der rechtbank opgegeven getuige
of deskundige weigeren te doen oproepen, indien hij:

a. het onaannemelijk acht dat de getuige of de deskundige binnen
een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen;

b. van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige
of deskundige door het afleggen van een verklaring ter
terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen van dit
gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige
ter terechtzitting te kunnen ondervragen;

c. van oordeel is dat daardoor redelijkerwijs de verdachte niet
in zijn verdediging wordt geschaad.

2. De officier van justitie kan bij een met redenen omklede beslissing
een door de verdachte of de voorzitter der rechtbank opgegeven getuige
of deskundige weigeren te doen oproepen of weigeren een door de
rechtbank gegeven bevel tot oproeping van de getuige ten uitvoer te
leggen:

a. indien de getuige een bedreigde getuige is of een afgeschermde
getuige wiens identiteit verborgen is gehouden, dan wel

b. indien de officier van justitie de getuige heeft toegezegd dat
hij op geen andere wijze zal worden gehoord dan als bedreigde
getuige of als afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen
wordt gehouden.

3. De weigering wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van
de rechtbank en de verdachte.

Artikel 265

1. Tussen de dag waarop de dagvaarding aan de verdachte is betekend en
die der terechtzitting moet een termijn van ten minste tien dagen
verlopen. Ingeval door de rechter-commissaris overeenkomstig de
Zevende Titel van het Vierde Boek bevelen tot handhaving van de
openbare orde zijn gegeven moet een termijn van ten minste vier dagen
verlopen.

2. Geschiedt de betekening van de dagvaarding op de wijze als is
voorzien in artikel 587, tweede lid, dan kan de verdachte in de akte
van uitreiking een verklaring, houdende zijn toestemming tot
verkorting van deze termijnen, doen opnemen; hij moet de verklaring
tekenen; indien hij niet kan tekenen wordt de oorzaak van het beletsel
in de akte vermeld.

3. Bij gebreke van het een of ander schorst de rechtbank het
onderzoek, tenzij de verdachte is verschenen. Is dit laatste het geval
en verzoekt de verdachte in het belang van zijn verdediging uitstel,
dan schorst de rechtbank het onderzoek voor bepaalde tijd, tenzij zij
bij met redenen omklede beslissing van oordeel is dat de verdachte
redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad wanneer
het onderzoek wordt voortgezet.

Artikel 266

1. Zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen,
kan de officier van justitie de dagvaarding intrekken. Hij doet
daarvan schriftelijk mededeling aan de verdachte en aan de benadeelde
partij.

2. De officier van justitie draagt zorg dat de gedagvaarde getuigen en
deskundigen tijdig schriftelijk met de intrekking worden bekend
gemaakt.

3. Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding van verdere
vervolging afgezien, dan doet de officier van justitie den verdachte
onverwijld kennis geven dat hij hem ter zake van het feit waarop de
dagvaarding betrekking had, niet verder zal vervolgen. De artikelen
246, 247 en 255 zijn van toepassing.

Artikel 267

1. Indien de dagvaarding is ingetrokken, zonder dat den verdachte eene
kennisgeving van niet verdere vervolging is beteekend, stelt de
rechtbank, op het verzoek van den verdachte, den officier van justitie
een termijn binnen welken hetzij tot dagvaarding, hetzij tot
kennisgeving van niet verdere vervolging moet worden overgegaan.
Artikel 255, vierde lid, is van toepassing.

2. De termijn kan op de vordering van den officier van justitie door
de rechtbank telkens voor een bepaalden tijd worden verlengd.

Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank

Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting

Artikel 268

1. Strafzaken worden behandeld en beslist door een meervoudige kamer,
behoudens in de wet genoemde uitzonderingen.

2. De rechter die als rechter-commissaris enig onderzoek in de zaak
heeft verricht, neemt, behoudens bij toepassing van artikel 316,
tweede lid, op straffe van nietigheid aan het onderzoek op de
terechtzitting geen deel.

3. Behalve de rechters en de griffier neemt aan de tafel der rechtbank
niemand plaats.

Artikel 269

1. Het onderzoek ter terechtzitting geschiedt in het openbaar. Vanaf
het uitroepen van de zaak kan de rechtbank gehele of gedeeltelijke
behandeling met gesloten deuren bevelen. Dit bevel kan worden gegeven
in het belang van de goede zeden, de openbare orde, de veiligheid van
de staat, alsmede indien de belangen van minderjarigen, of de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, andere
procesdeelnemers of anderszins bij de zaak betrokkenen dit eisen. Een
dergelijk bevel kan ook worden gegeven, indien de openbaarheid naar
het oordeel van de rechtbank het belang van een goede rechtspleging
ernstig zou schaden.

2. Een bevel als bedoeld in het eerste lid, wordt door de rechtbank
ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op het verzoek
van de verdachte of andere procesdeelnemers gegeven. De rechtbank
geeft het bevel niet dan na het openbaar ministerie, de verdachte en
andere procesdeelnemers, zo nodig met gesloten deuren, hieromtrent te
hebben gehoord. Artikel 22, vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. De beslissing tot het geven van het bevel, bedoeld in het eerste
lid, wordt met redenen omkleed in het proces-verbaal van de
terechtzitting vermeld.

4. Tot bijwoning van de niet openbare terechtzitting kan de voorzitter
bijzondere toegang verlenen.

5. Tot bijwoning van een openbare terechtzitting worden, tenzij in
bijzondere gevallen ter beoordeling van de voorzitter, als toehoorders
niet toegelaten personen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet
hebben bereikt. De voorzitter heeft de bevoegdheid om toehoorders niet
toe te laten, indien deze de leeftijd van achttien jaar nog niet
hebben bereikt, met uitzondering van slachtoffers van twaalf tot
achttien jaar van het tenlastegelegde feit als bedoeld in artikel 51e,
eerste lid, die de terechtzitting wensen bij te wonen.

Artikel 270

De voorzitter begint het onderzoek door het doen uitroepen van de zaak
tegen de verdachte.

Artikel 271

1. De voorzitter draagt zorg dat geen vragen worden gesteld, welke de
strekking hebben verklaringen te verkrijgen, waarvan niet kan worden
gezegd dat zij in vrijheid zijn afgelegd.

2. Noch de voorzitter, noch een der rechters geeft op de
terechtzitting blijk van enige overtuiging omtrent schuld of onschuld
van de verdachte.

Artikel 272

1. De voorzitter heeft de leiding van het onderzoek op de
terechtzitting en geeft daartoe de nodige bevelen.

2. De voorzitter kan op grond van klemmende redenen, ambtshalve of op
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte,
bevelen dat een vraag, die de verdachte of diens raadsman of de
officier van justitie wenst te stellen, door zijn tussenkomst wordt
gesteld.

3. De voorzitter kan een door hem aangewezen lid van de meervoudige
kamer in zijn plaats belasten met de leiding van het onderzoek. Dit
lid oefent de taken en bevoegdheden uit die aan de voorzitter zijn
toegekend.

Artikel 273

1. De voorzitter begint het onderzoek tegen de verdachte door de
identiteit van de verdachte vast te stellen op de wijze, bedoeld in
artikel 27a, eerste lid, eerste volzin. De voorzitter is tevens
bevoegd de identiteit van de verdachte vast te stellen op de wijze,
bedoeld in artikel 27a, tweede lid, indien over zijn identiteit
twijfel bestaat.

2. De voorzitter vermaant de verdachte oplettend te zijn op hetgeen
hij zal horen en deelt hem mee dat hij niet tot antwoorden verplicht
is.

3. Indien de verdachte de orde op de terechtzitting verstoort en
vruchteloos door de voorzitter is gewaarschuwd, kan de voorzitter zijn
verwijdering uit de zittingzaal bevelen en, zo nodig, bepalen dat hij
gedurende het geheel of een gedeelte van de zitting in verzekering
wordt gesteld. De behandeling van de zaak wordt op tegenspraak
voortgezet. Artikel 124, vierde lid, is van toepassing.

Artikel 274

1. Indien de verdachte niet of slechts zeer gebrekkig kan horen, wordt
hij bijgestaan door een daartoe geschikte persoon als tolk.

2. Indien de verdachte niet of slechts zeer gebrekkig kan spreken,
wordt hij bijgestaan door een daartoe geschikte persoon als tolk dan
wel geschieden de antwoorden schriftelijk. In het laatstgenoemde geval
deelt de voorzitter de schriftelijke antwoorden mondeling mee.

3. De artikelen 275 en 276 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 275

1. Indien een verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt het onderzoek niet voortgezet zonder de bijstand van
een tolk.

2. In de gevallen waarin de bijstand van een tolk wordt gevorderd,
wordt ten bezware van de verdachte geen acht geslagen op hetgeen ter
terechtzitting is gesproken of voorgelezen, zonder dat dit voor hem
vertolkt is.

Artikel 276

1. Indien op de terechtzitting blijkt dat de bijstand van een tolk
nodig is en deze niet aanwezig is, beveelt de rechtbank de oproeping
van een tolk.

2. Als tolk wordt slechts toegelaten degene die niet reeds in een
andere kwaliteit aan het onderzoek deelneemt.

3. Indien de tolk geen beëdigde tolk in de zin van de Wet beëdigde
tolken en vertalers is, beëdigt de voorzitter de tolk dat hij zijn
taak naar zijn geweten zal vervullen alvorens de tolk zijn
werkzaamheden aanvangt.

4. De verdachte die daarvoor redenen aanvoert, kan de tolk wraken. De
rechtbank doet daarover zo spoedig mogelijk uitspraak.

Artikel 277

1. Het onderzoek wordt onafgebroken voortgezet.

2. Onderbrekingen van het onderzoek kunnen echter wegens de
uitgebreidheid of de duur daarvan of voor het nemen van rust door de
rechtbank worden bevolen.

Artikel 277a [Vervallen per 15-05-1998]

Artikel 278

1. De rechtbank onderzoekt de geldigheid van de uitreiking van de
dagvaarding aan de niet verschenen verdachte. Indien blijkt dat deze
niet op geldige wijze is uitgereikt, spreekt zij de nietigheid van de
dagvaarding uit.

2. In geval de rechtbank het wenselijk acht dat de verdachte bij de
behandeling van de zaak ter terechtzitting aanwezig is, beveelt zij
dat de verdachte in persoon zal verschijnen; zij kan daartoe tevens
zijn medebrenging gelasten. In het geval, bedoeld in artikel 260,
zesde lid, is artikel 495a, tweede en derde lid, van overeenkomstige
toepassing.

3. Indien de verdachte heeft meegedeeld dat hij zijn verdediging in
persoon wil voeren en hij om uitstel van de behandeling van zijn zaak
heeft verzocht, beslist de rechtbank op het verzoek om uitstel. De
rechtbank willigt het verzoek om uitstel in of wijst het af, waarna in
het laatste geval het onderzoek met inachtneming van artikel 280,
eerste lid, wordt voortgezet.

4. Bij toepassing van het tweede lid of inwilliging van het verzoek,
bedoeld in het derde lid, beveelt de rechtbank de schorsing van het
onderzoek en de oproeping van de verdachte tegen het tijdstip van
hervatting van het onderzoek.

Artikel 279

1. De verdachte die niet is verschenen, kan zich ter terechtzitting
laten verdedigen door een advocaat die verklaart daartoe uitdrukkelijk
te zijn gemachtigd. De rechtbank stemt daarmee in, onverminderd het
bepaalde in artikel 278, tweede lid.

2. De behandeling van de zaak tegen de verdachte die zijn advocaat tot
zijn verdediging heeft gemachtigd, geldt als een procedure op
tegenspraak.

Artikel 280

1. In het geval dat de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt
en de rechtbank geen aanleiding ziet voor

a. het nietig verklaren van de dagvaarding op grond van artikel
278, eerste lid of

b. het verlenen van een bevel tot medebrenging van de verdachte,
bedoeld in artikel 278, tweede lid,

beveelt zij dat tegen de verdachte verstek wordt verleend en dat
de behandeling van de zaak buiten zijn aanwezigheid wordt
voortgezet, tenzij zij heeft ingestemd met verdediging op de voet
van artikel 279.

2. De rechtbank verklaart het verstek vervallen, indien de verdachte
alsnog op de terechtzitting of na de hervatting daarvan in persoon
verschijnt of zich alsnog laat verdedigen met inachtneming van artikel
279, eerste lid.

3. Bij toepassing van het tweede lid, wordt het onderzoek opnieuw
aangevangen, met dien verstande dat de rechtbank kan bepalen dat
bepaalde onderzoekshandelingen niet opnieuw zullen plaats vinden.

Artikel 280a [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 281

1. Indien het belang van het onderzoek dit vordert, beveelt de
rechtbank de schorsing van het onderzoek voor bepaalde of onbepaalde
tijd.

2. De schorsing voor bepaalde tijd kan zo nodig telkens tot een nader
te bepalen tijdstip worden verlengd.

3. De redenen voor schorsing worden in het proces-verbaal van de
terechtzitting vermeld.

4. In geval van schorsing wordt er een proces-verbaal opgemaakt dat
aan de eisen van artikel 326 voldoet.

5. Bij hervatting van het onderzoek zijn de artikelen 319 tot en met
322 van toepassing.

Artikel 282

1. Bevindt de verdachte zich in voorlopige hechtenis, dan zijn de
volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Indien de rechtbank het onderzoek op de terechtzitting voor een
bepaalde tijd schorst, stelt zij de termijn van de schorsing in de
regel op niet meer dan een maand. Om klemmende redenen kan zij echter
een langere termijn stellen, doch in geen geval langer dan drie
maanden.

3. Schorst de rechtbank het onderzoek op de terechtzitting voor
onbepaalde tijd, dan stelt zij met overeenkomstige toepassing van het
tweede lid, een uiterste termijn, waarbinnen het onderzoek moet worden
hervat.

4. Wanneer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt krachtens
een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding waarvan de
geldigheidsduur niet meer kan worden verlengd op grond van artikel 66,
derde lid, kan de officier van justitie schorsing van het onderzoek op
de terechtzitting vorderen, mits hij het voornemen daartoe aan de
verdachte kenbaar heeft gemaakt bij de dagvaarding.

Artikel 282a

1. De rechtbank kan, de officier van justitie gehoord, de zaak naar de
politierechter verwijzen. De zaak wordt in dat geval onder aanzegging
van het tijdstip op dezelfde dag verder behandeld dan wel voor
bepaalde of onbepaalde tijd geschorst en op de bestaande telastlegging
voor de politierechter aanhangig gemaakt door aanzegging of oproeping
van de verdachte vanwege de officier van justitie tegen de dag van de
nadere terechtzitting. De artikelen 260, tweede lid, 263, 265, tweede
en derde lid, alsmede 370 zijn van toepassing.

2. De zaak wordt op de gewone wijze voortgezet, met dien verstande dat
de beraadslaging bedoeld in de artikelen 348 en 350 mede geschiedt
naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting door de
meervoudige kamer, zoals dit volgens het proces-verbaal van die
terechtzitting heeft plaatsgehad. Artikel 322, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Indien de politierechter deel uitmaakte van de meervoudige kamer op
het moment van de verwijzing, wordt het onderzoek hervat alsof geen
wijziging van samenstelling van de rechtbank heeft plaatsgevonden. In
het andere geval beveelt de politierechter dat het onderzoek op de
terechtzitting opnieuw wordt aangevangen, tenzij de officier van
justitie en de verdachte instemmen met hervatting in de stand waarin
het onderzoek zich op het tijdstip van de verwijzing bevond.

Artikel 283

1. In de gevallen waarin van nietigheid van de dagvaarding,
onbevoegdheid van de rechtbank of niet-ontvankelijkheid van de
officier van justitie zonder onderzoek van de zaak zelf kan blijken,
is de verdachte bevoegd dit verweer reeds dadelijk na de ondervraging
bedoeld in artikel 273, voor te dragen en toe te lichten.

2. De officier van justitie kan daarop antwoorden.

3. De verdachte kan andermaal en, als de officier van justitie daarna
weer het woord voert, nogmaals het woord voeren.

4. De rechtbank gaat tot beraadslaging over en doet uitspraak over het
gevoerde verweer.

5. Wordt het verweer ontijdig of ongegrond bevonden, dan wordt het
onderzoek in de zaak zelf onmiddellijk voortgezet.

6. Ook ambtshalve kan de rechtbank zonder onderzoek in de zaak de
nietigheid van de dagvaarding, haar onbevoegdheid of de
niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie uitspreken, nadat
zij de officier van justitie en de verdachte heeft gehoord.

Artikel 284

1. De officier van justitie draagt de zaak voor.

2. Indien de officier van justitie, hetzij naar aanleiding van een
verweer bedoeld in artikel 283, eerste lid, hetzij gehoord door de
rechtbank ingevolge artikel 283, zesde lid, van oordeel is dat de
telastlegging behoort te worden gewijzigd, zijn de artikelen 313 en
314 van toepassing.

Artikel 285

1. Worden strafbare feiten waarvan de voeging had behoren te
geschieden, op dezelfde terechtzitting afzonderlijk aangebracht, dan
beveelt de rechtbank dat de voeging alsnog zal plaats vinden.

2. Indien strafbare feiten waartussen verband bestaat of welke door
dezelfde persoon zijn begaan op verschillende terechtzittingen zijn
aangebracht, maar de behandeling op dezelfde terechtzitting wordt
hervat of aangevangen, beveelt de rechtbank eveneens de voeging,
indien dit in het belang van het onderzoek is.

3. De rechtbank beveelt de splitsing van gevoegde zaken, indien haar
blijkt dat geen verband tussen die zaken bestaat of dat de voeging
niet in het belang van het onderzoek is.

Artikel 286

1. De voorzitter ondervraagt de verdachte.

2. Is er meer dan één verdachte, dan bepaalt de voorzitter in welke
volgorde de verdachten worden ondervraagd.

3. De voorzitter kan bepalen dat de verdachte buiten tegenwoordigheid
van een of meer medeverdachten of getuigen zal worden ondervraagd.

4. Gedurende de verdere loop van het onderzoek kunnen aan de verdachte
door de voorzitter, de rechters, de officier van justitie, de raadsman
en de medeverdachte vragen worden gesteld.

5. Artikel 293 is van overeenkomstige toepassing.

6. Bij het verhoor van de verdachte wordt zo veel mogelijk onderzocht,
of zijn verklaring op eigen wetenschap berust.

Artikel 287

1. De voorzitter stelt vast welke personen, al dan niet daartoe
opgeroepen, als getuige ter terechtzitting zijn verschenen.

2. De verschenen getuigen worden gehoord, tenzij daarvan wordt
afgezien met toestemming van de officier van justitie en van de
verdachte dan wel op de gronden genoemd in artikel 288, eerste lid,
onder b en c.

3. Ten aanzien van de niet verschenen getuigen beveelt de rechtbank:

a. de oproeping, indien de oproeping door de officier van
justitie is verzuimd of op de voet van artikel 264, eerste lid,
is geweigerd en de verdachte hierom verzoekt of de rechtbank
oproeping wenselijk oordeelt;

b. de hernieuwde oproeping, indien de getuige aan de eerdere
oproeping geen gevolg heeft gegeven. De rechtbank kan daarbij
tevens zijn medebrenging gelasten.

4. Bij het horen van getuigen zijn de artikelen 274 tot en met 276,
derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 288

1. De rechtbank kan van de oproeping van niet verschenen getuigen als
bedoeld in artikel 287, derde lid, bij met redenen omklede beslissing
afzien, indien zij van oordeel is dat:

a. het onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare
termijn ter terechtzitting zal verschijnen;

b. het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheid of het
welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een
verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het
voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de
getuige of deskundige ter terechtzitting te kunnen ondervragen;

c. redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor het openbaar
ministerie niet in zijn vervolging of de verdachte in zijn
verdediging wordt geschaad.

2. Indien de officier van justitie op grond van artikel 264, tweede
lid, onder b, heeft geweigerd een door de verdachte opgegeven getuige
te doen oproepen of een door de rechtbank gegeven bevel tot oproeping
van een getuige ten uitvoer te leggen en ten aanzien van die getuige
geen beschikking op grond van artikel 226a, eerste lid, of 226n,
eerste lid, is gegeven, stelt de rechtbank de stukken in handen van de
rechter-commissaris teneinde de getuige te doen verhoren. In geval van
een door de verdachte opgegeven getuige blijft de vorige volzin buiten
toepassing, indien de rechtbank bij met redenen omklede beslissing van
oordeel is dat door het achterwege blijven van het verhoor de
verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging is geschaad. De
officier van justitie dient onmiddellijk nadat de stukken in handen
van de rechter-commissaris zijn gesteld, de vordering, bedoeld in
artikel 226a, eerste lid, of artikel 226m, eerste lid, in. Artikel 316
is van overeenkomstige toepassing.

3. De rechtbank kan voorts van de oproeping of hernieuwde oproeping
van niet verschenen getuigen afzien, indien de officier van justitie
en de verdachte daarmee uitdrukkelijk instemmen of hebben ingestemd.

4. Artikel 226 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 288a

1. De voorzitter bepaalt in welke volgorde hij de verschenen getuigen,
deskundigen en het slachtoffer of de nabestaande, zal horen. Indien
hij daartoe aanleiding ziet, neemt hij maatregelen dat de
verschillende procesdeelnemers naar afzonderlijke ruimten worden
geleid.

2. De voorzitter draagt zorg voor een correcte bejegening van het
slachtoffer, diens vertegenwoordiger op grond van artikel 51e, zesde
of zevende lid, of de nabestaanden.

Artikel 289

1. De voorzitter beveelt dat de getuigen zich zullen begeven naar het
voor hen bestemde vertrek, met uitzondering van de eerste getuige die
zal worden gehoord.

2. Hij kan, gehoord de officier van justitie en de verdachte, de
getuige toestaan zich voor het afleggen van zijn verklaring tot een
bepaald tijdstip te verwijderen.

3. Hij neemt zo nodig maatregelen om de getuigen te beletten dat zij
voor het afleggen van hun verklaring op de terechtzitting

a. zich met elkaar onderhouden dan wel

b. kennis nemen van eerder ter terechtzitting afgelegde
verklaringen van andere getuigen en de verdachte.

4. De voorzitter bepaalt met inachtneming van artikel 292, vierde lid,
in welke volgorde de getuigen worden gehoord.

Artikel 290

1. De voorzitter stelt voorafgaand aan het verhoor de identiteit van
de getuige vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin. De voorzitter is tevens bevoegd de identiteit van de
getuige vast te stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste
lid, tweede volzin, indien over zijn identiteit twijfel bestaat.
Artikel 29a, tweede lid, is ten aanzien van de getuige van
overeenkomstige toepassing.

2. De voorzitter vraagt de getuige naar zijn beroep en of hij bloed-
of aanverwant is van de verdachte en zo ja, in welke graad.

3. Indien er gegrond vermoeden bestaat dat de getuige in verband met
het afleggen van zijn verklaring overlast zal ondervinden of in de
uitoefening van zijn beroep zal worden belemmerd, kan de rechtbank
bepalen dat het vragen naar een gegeven als bedoeld in het eerste of
tweede lid, door de voorzitter achterwege zal worden gelaten. De
rechtbank neemt de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de
onthulling van dit gegeven te voorkomen.

4. De voorzitter beëdigt daarna de getuige dat hij de gehele waarheid
en niets dan de waarheid zal zeggen. Artikel 216a, tweede lid
betreffende de vervanging van de beëdiging door een aanmaning is van
overeenkomstige toepassing.

5. De artikelen 217 tot en met 220 zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 291

De getuige moet bij zijn verklaring zo veel mogelijk uitdrukkelijk opgeven
wat hij heeft waargenomen en ondervonden en wat zijn redenen van
wetenschap zijn.

Artikel 292

1. De voorzitter ondervraagt de getuige.

2. Hij geeft daarna de rechters en de officier van justitie de
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de getuige.

3. Hij stelt de verdachte in de gelegenheid om de getuige te
ondervragen en naar aanleiding daarvan tegen de verklaring van die
getuige in te brengen wat tot zijn verdediging kan dienen.

4. Indien echter de getuige tijdens het voorbereidende onderzoek nog
niet is gehoord en op verzoek van de verdachte is opgeroepen of ter
terechtzitting verschenen, wordt hij eerst door de verdachte en daarna
door de voorzitter ondervraagd. Het tweede lid is van toepassing.

5. De voorzitter stelt de officier van justitie in de gelegenheid tot
het maken van opmerkingen over de ondervraging bedoeld in het vierde
lid.

Artikel 293

1. De rechtbank kan ambtshalve of op vordering van de officier van
justitie of op verzoek van de verdachte beletten dat aan enige vraag,
gesteld door de verdachte of diens raadsman of door de officier van
justitie, gevolg wordt gegeven.

2. De officier van justitie en de verdachte zijn bevoegd met
betrekking tot enige vraag opmerkingen te maken, voordat deze wordt
beantwoord.

Artikel 294

1. Indien de getuige bij zijn verhoor zonder wettige grond weigert de
gestelde vragen te beantwoorden ofwel de gevorderde eed of belofte
weigert af te leggen, beveelt de rechtbank, indien dit voor het
onderzoek dringend noodzakelijk is, dat hij in gijzeling zal worden
gesteld.

2. Voordat het bevel wordt gegeven, worden de getuige en diens
advocaat gehoord over de reden van zijn weigering.

3. Het bevel tot gijzeling is niet langer dan dertig dagen geldig; de
rechtbank beveelt tevens op welk tijdstip de getuige opnieuw aan haar
wordt voorgeleid. Tegen het bevel is geen rechtsmiddel toegelaten.

4. De rechtbank gelast het ontslag van de getuige uit de gijzeling,
zodra hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan of het onderzoek op de
terechtzitting is gesloten. Zij is echter bevoegd het ontslag uit de
gijzeling in elke stand van het onderzoek te bevelen, ook op verzoek
van de getuige. Artikel 223, derde lid, is van toepassing.

5. De artikelen 224 en 225 zijn van toepassing.

Artikel 295

1. Indien een getuige verdacht wordt zich op de terechtzitting aan het
misdrijf van meineed schuldig te hebben gemaakt, kan de rechtbank
dienaangaande onderzoek bevelen.

2. In dat geval maakt de griffier dadelijk proces-verbaal op, dat door
de voorzitter, de rechters en hemzelf wordt ondertekend. Het
proces-verbaal bevat de verklaring van de getuige.

3. De verklaring van de getuige wordt hem voorgelezen; daarna wordt
hem gevraagd of hij bij zijn verklaring volhardt en zo ja, of hij deze
wil ondertekenen. Bij gebreke van ondertekening vermeldt het
proces-verbaal de weigering of de reden van verhindering.

4. De rechtbank kan tevens bevelen dat door de officier van justitie
de vordering zal worden gedaan als bedoeld in artikel 181, teneinde de
rechter-commissaris bepaalde onderzoekshandelingen te laten
verrichten.

5. Het proces-verbaal wordt door de rechtbank in handen gesteld van de
officier van justitie.

Artikel 296

1. Na het afleggen van zijn verklaring blijft de getuige in de
zittingzaal, tenzij de rechtbank, met toestemming van de officier van
justitie en de verdachte, hem vergunt zich te verwijderen, zo nodig
met het bevel op een te bepalen tijdstip opnieuw aanwezig te zijn.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de toestemming
van de verdachte niet vereist indien ten aanzien van de getuige het
vermoeden bestaat, bedoeld in artikel 290, derde lid.

Artikel 297

1. De rechtbank kan ambtshalve of op vordering van de officier van
justitie of op verzoek van de verdachte getuigen tegenover elkaar
stellen.

2. De voorzitter kan, in afwijking van artikel 296, eerste lid,
bevelen dat na een afgelegde getuigenis een of meer getuigen de
zittingzaal zullen verlaten en dat een of meer van hen opnieuw zullen
worden binnengelaten teneinde hetzij afzonderlijk, hetzij in elkaars
bijzijn, nogmaals te worden gehoord.

3. De voorzitter kan bevelen dat op gelijke wijze als bedoeld in het
tweede lid een of meer verdachten de zittingzaal zullen verlaten,
opdat een getuige buiten hun tegenwoordigheid zal worden ondervraagd.

4. In dat geval wordt aan de verdachte onmiddellijk meegedeeld wat
buiten zijn aanwezigheid is voorgevallen, waarna het onderzoek kan
worden voortgezet.

Artikel 298 [Vervallen per 01-07-2003]

Artikel 299

Onverminderd artikel 51m, zijn alle bepalingen in deze titel betreffende
getuigen en hun verklaringen ook van toepassing ten aanzien van
deskundigen en hun verklaringen.

Artikel 300

1. De voorzitter kan ambtshalve of op vordering van de officier van
justitie of op verzoek van de verdachte bepalen dat de vragen met
betrekking tot de geestvermogens van de verdachte buiten diens
tegenwoordigheid zullen worden gesteld en behandeld, en voorts dat de
officier van justitie of de raadsman buiten de tegenwoordigheid van de
verdachte betreffende diens geestvermogens het woord zal voeren.

2. Na terugkeer van de verdachte in de zittingzaal wordt hem
mededeling gedaan van wat tijdens zijn afwezigheid is voorgevallen.

Artikel 301

1. Processen-verbaal, verslagen van deskundigen of andere stukken
worden op last van de voorzitter, wanneer een van de rechters of de
officier van justitie dit verlangt, voorgelezen.

2. Voorlezing heeft ook plaats op verzoek van de verdachte, tenzij de
rechtbank ambtshalve of op vordering van de officier van justitie
anders beveelt.

3. De voorlezing van de stukken kan, tenzij de officier van justitie
of de verdachte zich daar op redelijke gronden tegen verzet, worden
vervangen door een mondelinge mededeling van de korte inhoud door de
voorzitter.

4. Ten bezware van de verdachte wordt geen acht geslagen op stukken,
die niet zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud niet
overeenkomstig het derde lid is meegedeeld.

Artikel 302

1. De voorzitter stelt degene die het hem toegekende spreekrecht wenst
uit te oefenen daartoe in de gelegenheid. Nadat deze zijn verklaring
heeft afgelegd, kunnen hem door de voorzitter en de rechters nadere
vragen over zijn verklaring worden gesteld. Nadere vragen van de
officier van justitie en de verdachte worden door tussenkomst van de
voorzitter gesteld.

2. Indien meer nabestaanden van het slachtoffer te kennen hebben
gegeven een verklaring te willen afleggen en zij geen overeenstemming
hebben bereikt over wie van hen het woord zal voeren, beslist de
rechtbank wie zij zal horen.

Artikel 303

1. De rechtbank hoort het slachtoffer, diens vertegenwoordiger op
grond van artikel 51e, zesde of zevende lid, of de nabestaande die op
grond van artikel 260, tweede lid, is opgeroepen en verschenen.

2. Artikel 258, derde lid, is na de aanvang van de terechtzitting van
overeenkomstige toepassing.

3. De rechtbank kan bevelen dat het slachtoffer, diens
vertegenwoordiger op grond van artikel 51e, zesde of zevende lid, of
diens nabestaande, indien deze na oproeping niet op de terechtzitting
is verschenen, zal worden opgeroepen om op een nader te bepalen
tijdstip op de terechtzitting te verschijnen. Indien deze ten tweede
male niet op de terechtzitting verschijnt, kan de rechtbank van het
horen van het slachtoffer diens vertegenwoordiger op grond van artikel
51e, zesde of zevende lid, of de nabestaande afzien.

Artikel 304 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 305 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 306 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 307 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 308 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 309

1. De officier van justitie legt een lijst met op grond van artikel 94
inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen over. Hij doet
voorts mededeling van de opbrengst van de voorwerpen ten aanzien
waarvan een machtiging op grond van artikel 117, tweede lid, is
verleend.

2. De voorzitter toont zo nodig de voorwerpen die als stukken van
overtuiging dienen, aan de verdachte en de getuigen en hoort hen
daaromtrent.

Artikel 310

De rechtbank heeft gelijke bevoegdheid als in artikel 147 aan het openbaar
ministerie is toegekend. Zij oefent die uit hetzij ambtshalve, hetzij op
vordering van den officier van justitie of op verzoek van den verdachte.
Artikel 147, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 311

1. Nadat de ondervraging van de verdachte heeft plaatsgehad en de
aanwezige getuigen en deskundigen zijn gehoord, kan de officier van
justitie het woord voeren; hij legt zijn vordering na voorlezing aan
de rechtbank over. De vordering omschrijft de straf en maatregel,
indien oplegging daarvan wordt geëist; zij vermeldt in dat geval
tevens welk strafbaar feit zou zijn begaan. De officier van justitie
maakt, voor zover zulks aan de verdachte niet reeds eerder was
gebleken, kenbaar of hij voornemens is een vordering als bedoeld in
artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken, alsmede
of daartoe een strafrechtelijk financieel onderzoek, als bedoeld in
artikel 126 is ingesteld. Van deze mededeling van de officier van
justitie wordt in het proces-verbaal van de terechtzitting aantekening
gemaakt.

2. De verdachte kan hierop antwoorden.

3. De officier van justitie kan daarna andermaal het woord voeren.

4. Aan de verdachte wordt op straffe van nietigheid het recht gelaten
om het laatst te spreken.

5. De voorzitter kan bepalen dat aan de verdachte, getuigen en
deskundigen nieuwe vragen worden gesteld en dat stukken worden
voorgelezen. In dat geval kunnen de officier van justitie en de
verdachte op de hiervoor vermelde voet, het woord voeren.

Artikel 312

Indien uit het onderzoek omstandigheden zijn bekend geworden die, niet in
de dagvaarding vermeld, volgens de wet tot verzwaring van straf grond
opleveren, is de officier van justitie bevoegd deze alsnog mondeling ten
laste te leggen.

Artikel 313

1. Indien buiten het geval van het voorgaande artikel de officier van
justitie oordeelt dat de telastlegging behoort te worden gewijzigd,
legt hij den inhoud van de door hem noodzakelijk geachte wijzigingen
schriftelijk aan de rechtbank over met vordering dat die wijzigingen
zullen worden toegelaten.

2. Indien de rechtbank de vordering toewijst, doet zij den inhoud van
de aangebrachte wijzigingen in het proces-verbaal ter terechtzitting
opnemen. In geen geval worden wijzigingen toegelaten, als een gevolg
waarvan de telastlegging niet langer hetzelfde feit, in den zin van
artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht zou inhouden.

Artikel 314

1. Indien de telastlegging overeenkomstig artikel 313 is gewijzigd,
wordt aan de verdachte door de griffier een gewaarmerkt afschrift van
de gewijzigde telastlegging op de terechtzitting verstrekt, tenzij de
rechtbank oordeelt dat met de uitreiking van een door de griffier
gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen kan worden volstaan. Is tegen
de verdachte verstek verleend, dan wordt het onderzoek op de
gewijzigde telastlegging aanstonds voortgezet indien de verdachte door
het achterwege laten van kennisgeving van de wijziging redelijkerwijze
niet in zijn verdediging wordt geschaad. In het andere geval wordt de
gewijzigde telastlegging hem zo spoedig mogelijk betekend. Indien de
verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, wordt hem
in het laatstgenoemde geval tevens onverwijld een vertaling van de
gewijzigde tenlastelegging verstrekt.

2. De rechtbank schorst het onderzoek zo nodig voor een bepaalde tijd;
met toestemming van de verdachte of de raadsman die op grond van
artikel 279, eerste lid, tot de verdediging is toegelaten, kan het
onderzoek echter aanstonds of na een korte onderbreking worden
voortgezet.

Artikel 314a

1. Indien in de telastlegging voor de opgave van het feit is volstaan
met een omschrijving als bedoeld in artikel 257a, vierde lid, of
artikel 261, derde lid, wordt die opgave alsnog in overeenstemming
gebracht met de in het eerste en tweede lid van artikel 261 gestelde
eisen.

2. De artikelen 313, met uitzondering van de laatste volzin, en 314
vinden overeenkomstige toepassing.

Artikel 315

1. Indien aan de rechtbank de noodzakelijkheid blijkt van het verhoor
van op de terechtzitting nog niet gehoorde getuigen of van de
overlegging van bescheiden of stukken van overtuiging, die niet op de
terechtzitting aanwezig zijn, beveelt zij, zoo noodig onder bijvoeging
van een bevel tot medebrenging, tegen een door haar te bepalen
tijdstip de dagvaarding of schriftelijke oproeping dier getuigen of de
overlegging van die bescheiden of die stukken van overtuiging.

2. Artikel 288, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het
bevel tot oproeping van getuigen, als bedoeld in het eerste lid en het
daarbij gevoegde bevel tot medebrenging.

3. Indien de rechtbank het noodzakelijk acht een nog niet op de
terechtzitting gehoorde deskundige omtrent door hem uitgebrachte
rapportage te horen, beveelt zij diens oproeping overeenkomstig het
bepaalde in het eerste lid. Indien de rechtbank een nieuwe deskundige
onderzoek wenst op te dragen, benoemt zij, gehoord de officier van
justitie en de verdachte, een deskundige en verleent zij hem de
opdracht tot het uitbrengen van een schriftelijk verslag. De rechtbank
kan de zaak, al dan niet met toepassing van artikel 316, tweede lid,
voorts in handen stellen van de rechter-commissaris.

Artikel 316

1. Indien enig onderzoek door de rechter-commissaris noodzakelijk
blijkt, stelt de rechtbank met schorsing van het onderzoek ter
terechtzitting onder aanduiding van het onderwerp van het onderzoek
en, zo nodig, van de wijze waarop dit zal zijn in te stellen, de
stukken in handen van de rechter-commissaris.

2. In het geval het onderzoek uitsluitend zal bestaan in het horen van
getuigen of het verlenen van een opdracht aan, het benoemen en horen
van deskundigen kan de rechtbank de zaak verwijzen naar de
rechter-commissaris dan wel, indien de officier van justitie en de
verdachte daarmee instemmen, de voorzitter of een der rechters die
over de zaak oordelen als rechter-commissaris aanwijzen. Deze rechter
kan aan het verdere onderzoek ter terechtzitting deelnemen, tenzij bij
het horen van getuigen of deskundigen is bepaald dat de verdachte of
diens raadsman daar niet bij tegenwoordig mag zijn.

3. Het onderzoek wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot
en met de vijfde en zevende afdeling van de Derde Titel van dit Boek
gevoerd.

Artikel 317

1. Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de geestvermogens
van de verdachte tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen, wordt
ingesteld en dit niet voldoende op een andere wijze kan plaatsvinden,
beveelt de rechtbank bij een met redenen omklede beslissing dat de
verdachte ter observatie zal worden overgebracht naar een in het bevel
aan te duiden psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld in artikel 509f, of
een inrichting tot klinische observatie bestemd.

2. Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het oordeel van een of meer
deskundigen is ingewonnen en de officier van justitie, de verdachte en
zijn raadsman in de gelegenheid zijn gesteld om ter zake te worden
gehoord.

3. Artikel 198 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 318

1. Indien de rechtbank het houden van eene schouw of het hooren van
getuigen of verdachten elders dan in de gehoorzaal noodzakelijk acht,
kan zij te dien einde, met schorsing der zaak, bevelen dat de
terechtzitting tijdelijk zal worden verplaatst.

2. De rechtbank is bevoegd daartoe met de personen door haar
aangewezen elke plaats te betreden. Artikel 146, tweede lid, is te
haren aanzien van toepassing.

3. De rechtbank is bevoegd, naar aanleiding van de gesteldheid der
plaats waar de tijdelijke terechtzitting zal worden gehouden, de
noodige voorschriften te geven voor de wijze van behandeling der zaak
op die terechtzitting.

Artikel 319

1. In alle gevallen waarin het onderzoek wordt onderbroken of voor een
bepaalde tijd geschorst, wordt door de voorzitter aan de verdachte,
diens raadsman, het slachtoffer, diens vertegenwoordiger op grond van
artikel 51e, zesde of zevende lid, of de nabestaande, en aan de
tolken, getuigen en deskundigen voor zover zij nog niet op de
terechtzitting zijn gehoord, het tijdstip aangezegd, waarop zij bij de
hervatting van het onderzoek op de terechtzitting aanwezig moeten
zijn. Aan de aanwezige benadeelde partij wordt door de voorzitter het
tijdstip aangezegd waarop het onderzoek ter terechtzitting zal worden
hervat. De aanzegging geldt als oproeping.

2. De verdachte, raadsman, het slachtoffer, diens vertegenwoordiger op
grond van artikel 51e, zesde of zevende lid, of de nabestaande,
getuigen, deskundigen en tolken die bij de in het eerste lid bedoelde
aanzegging niet op de terechtzitting aanwezig zijn, worden in het
geval van schorsing voor de nadere terechtzitting opnieuw opgeroepen.
De benadeelde partij die niet bij de aanzegging aanwezig is, wordt
eveneens opgeroepen indien de rechtbank daartoe termen aanwezig acht.

3. De rechtbank kan ambtshalve, op vordering van de officier van
justitie of op verzoek van de verdachte, getuigen en deskundigen die
reeds op de terechtzitting zijn gehoord, en tolken aanwijzen wier
tegenwoordigheid bij de nadere behandeling wordt vereist. De rechtbank
wijst de vordering van de officier van justitie, gehoord de verdachte,
toe en willigt het verzoek van de verdachte, gehoord de officier van
justitie, in, tenzij zij van oordeel is dat door het afwijzen van de
vordering of het niet inwilligen van het verzoek redelijkerwijs noch
het openbaar ministerie in de vervolging, noch de verdachte in zijn
verdediging wordt geschaad.

Artikel 320

1. In alle gevallen waarin het onderzoek voor een onbepaalde tijd is
geschorst, worden, zodra de oorzaak der schorsing is vervallen, de
verdachte, het slachtoffer, diens vertegenwoordiger op grond van
artikel 51e, zesde of zevende lid, of de nabestaande, de getuigen,
deskundigen en tolken, voor zover zij nog niet ter terechtzitting zijn
gehoord, opnieuw opgeroepen. De ter terechtzitting verschenen
benadeelde partij wordt eveneens opgeroepen indien de rechtbank
daartoe termen aanwezig acht.

2. Artikel 319, derde lid, is van toepassing.

3. Met betrekking tot de oproeping van de verdachte is artikel 265 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 321 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 322

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 280, tweede en derde lid,
wordt in alle gevallen waarin de schorsing van het onderzoek is
bevolen, het onderzoek in de zaak op de nadere terechtzitting hervat
in de stand waarin het zich op het tijdstip der schorsing bevond.

2. De rechtbank is ook bij toepassing van het eerste lid bevoegd te
bevelen dat het onderzoek op de terechtzitting opnieuw wordt
aangevangen.

3. De rechtbank beveelt dat het onderzoek op de terechtzitting opnieuw
wordt aangevangen in het geval de samenstelling van de rechtbank bij
de hervatting gewijzigd is, tenzij de officier van justitie en de
verdachte instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek
zich op het tijdstip van de schorsing bevond.

4. Ook in het geval het onderzoek ter terechtzitting opnieuw wordt
aangevangen blijven beslissingen van de rechtbank inzake de geldigheid
van de uitreiking van de dagvaarding uit hoofde van artikel 278,
eerste lid, beslissingen op verweren van de verdachte uit hoofde van
artikel 283, eerste lid, beslissingen op vorderingen tot wijziging van
de telastlegging alsmede beslissingen inzake het horen of de oproeping
van getuigen of deskundigen ter terechtzitting uit hoofde van artikel
287 of artikel 288 in stand.

Artikel 323 [Vervallen per 01-02-1998]

Artikel 324

1. Niettegenstaande de schorsing is de rechtbank bevoegd te allen
tijde het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde spoedeischende
maatregelen tijdelijk te heropenen.

2. De artikelen 320 en 322 zijn van toepassing.

Artikel 325

Voor de sluiting van het onderzoek vraagt de voorzitter aan de verdachte
die op de terechtzitting door een tolk is bijgestaan of hij bij de
uitspraak die niet aanstonds wordt gedaan, aanwezig zal zijn. Indien de
verdachte verklaart niet aanwezig te zullen zijn, blijft de oproeping van
de tolk voor de uitspraak achterwege. Indien de verdachte verklaart wel
aanwezig te zullen zijn, zegt de voorzitter de tolk de datum en het
tijdstip van de uitspraak aan; de aanzegging geldt als oproeping.

Artikel 326

1. De griffier houdt het proces-verbaal der terechtzitting, waarin
achtereenvolgens aanteekening geschiedt van de in acht genomen vormen
en van al hetgeen met betrekking tot de zaak op de terechtzitting
voorvalt.

2. Het behelst tevens den zakelijken inhoud van de verklaringen der
getuigen, deskundigen en verdachten. Indien de officier van justitie
vordert of de verdachte verzoekt dat eenige verklaring woordelijk zal
worden opgenomen, wordt daaraan, voor zoover de verklaring redelijke
grenzen niet overschrijdt, op last van den voorzitter zooveel mogelijk
voldaan en daarvan voorlezing gedaan. Acht de officier van justitie of
de verdachte de verklaring niet voldoende weergegeven, dan beslist de
rechtbank.

3. De voorzitter kan gelasten dat in het proces-verbaal van eenige
bepaalde omstandigheid, verklaring of opgave aanteekening zal worden
gedaan.

4. Gelijke aantekening geschiedt, wanneer een der rechters het
verlangt, of op vordering van de officier van justitie of op verzoek
van de verdachte of de benadeelde partij.

Artikel 327

Het proces-verbaal wordt door den voorzitter of door een der rechters, die
over de zaak heeft geoordeeld, en den griffier vastgesteld en zoo spoedig
mogelijk na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting en in elk
geval binnen den in het eerste lid van artikel 365 vermelden termijn
onderteekend. Voor zoover de griffier tot een en ander buiten staat is,
geschiedt dit zonder zijne medewerking en wordt van zijne verhindering aan
het slot van het proces-verbaal melding gemaakt.

Artikel 327a

1. Behoudens in het geval omschreven in het tweede lid, kan een
verkort proces-verbaal worden opgemaakt.

2. Indien het vonnis bij verstek is gewezen en de dagvaarding niet in
persoon is betekend en zich geen omstandigheid heeft voorgedaan
waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of nadere
terechtzitting aan de verdachte bekend was, terwijl op de
terechtzitting getuigen of deskundigen zijn gehoord dan wel een
benadeelde partij zich in het strafproces heeft gevoegd, wordt, in
afwijking van het eerste lid, een proces-verbaal opgemaakt dat aan de
eisen van artikel 326 voldoet.

3. Indien tegen het vonnis een gewoon rechtsmiddel wordt aangewend of
aan een vordering of verzoek als omschreven in artikel 365c gevolg
wordt gegeven, wordt het verkorte proces-verbaal zodanig aangevuld,
dat het voldoet aan de in artikel 326 gestelde eisen. De aanvulling
vindt plaats binnen de in artikel 365a, derde lid, bepaalde termijnen.

4. Artikel 365, derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 328

Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond van de bepalingen
van dezen Titel kan door den officier van justitie eene vordering en door
den verdachte een verzoek tot de rechtbank worden gedaan, tenzij uit
eenige bepaling het tegendeel volgt.

Artikel 329

Alvorens te beslissen op eenig verzoek of verzet van den verdachte, hoort
de rechtbank den officier van justitie. Alvorens te beslissen op eenige
vordering of op eenig verzet van den officier van justitie, stelt de
rechtbank den verdachte, indien deze tegenwoordig is, of diens raadsman in
de gelegenheid het woord te voeren.

Artikel 330

Weigering of verzuim om te beslissen over eene vordering of een verzet van
den officier van justitie of een verzoek of verzet van den verdachte,
strekkende om gebruik te maken van eene bevoegdheid of van een recht door
de wet toegekend, heeft nietigheid ten gevolge.

Artikel 331

1. Elke bevoegdheid van de verdachte die bij deze Titel is toegekend,
komt ook toe aan de raadsman die de ter terechtzitting aanwezige
verdachte bijstaat ofwel op grond van artikel 279, eerste lid, tot
verdediging van de afwezige verdachte is toegelaten.

2. In alle gevallen waarin bij deze Titel de toestemming of het horen
van de verdachte of diens raadsman wordt gevorderd, geldt dit alleen
ten opzichte van de op de terechtzitting aanwezige verdachte of diens
raadsman.

Tweede afdeeling. Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de
terechtzitting

Artikel 332

De rechtbank kan bevelen dat de benadeelde partij, die niet in persoon of
bij vertegenwoordiger ter terechtzitting is verschenen, zal worden
opgeroepen om op een nader door de rechtbank te bepalen tijdstip ter
terechtzitting te verschijnen.

Artikel 333

Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk
niet ontvankelijk is, kan zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet
ontvankelijkheid van de benadeelde partij uitspreken.

Artikel 334

1. De benadeelde partij kan ter terechtzitting tot het bewijs van de
ten gevolge van het strafbare feit geleden schade stukken overleggen,
doch geen getuigen of deskundigen aanbrengen.

2. De benadeelde partij of degene die haar bijstaat kan aan de
getuigen en deskundigen vragen stellen, doch alleen betreffende haar
vordering tot schadevergoeding.

3. De benadeelde partij kan haar vordering, nadat de officier van
justitie overeenkomstig artikel 311 het woord heeft gevoerd,
toelichten of doen toelichten. Zij kan andermaal het woord voeren
telkens wanneer de officier van justitie het woord heeft gevoerd, dan
wel tot het voeren daarvan in de gelegenheid is gesteld.

Artikel 335

Behoudens toepassing van artikel 333, doet de rechtbank over de vordering
van de benadeelde partij uitspraak gelijktijdig met de einduitspraak in de
strafzaak.

Tweede Afdeling A [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 336 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 337 [Vervallen per 01-01-2011]

Derde afdeeling. Bewijs

Artikel 338

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door
den rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het
onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen
de overtuiging heeft bekomen.

Artikel 339

1. Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:

1°. eigen waarneming van den rechter;

2°. verklaringen van den verdachte;

3°. verklaringen van een getuige;

4°. verklaringen van een deskundige;

5°. schriftelijke bescheiden.

2. Feiten of omstandigheden van algemeene bekendheid behoeven geen
bewijs.

Artikel 340

Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die welke bij het
onderzoek op de terechtzitting door hem persoonlijk is geschied.

Artikel 341

1. Onder verklaring van den verdachte wordt verstaan zijne bij het
onderzoek op de terechtzitting gedane opgave van feiten of
omstandigheden, hem uit eigen wetenschap bekend.

2. Zoodanige opgave, elders dan ter terechtzitting gedaan, kan tot het
bewijs, dat de verdachte het telastegelegde feit begaan heeft,
medewerken, indien daarvan uit eenig wettig bewijsmiddel blijkt.

3. Zijne opgaven kunnen alleen te zijnen aanzien gelden.

4. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan,
kan door den rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de opgaven
van den verdachte.

Artikel 342

1. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het
onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten of
omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft.

2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan,
kan door den rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de
verklaring van één getuige.

Artikel 343

Onder verklaring van een deskundige wordt verstaan zijn bij het onderzoek
op de terechtzitting afgelegde verklaring over wat zijn wetenschap en
kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is, al
dan niet naar aanleiding van een door hem in opdracht uitgebracht
deskundigenverslag.

Artikel 344

1. Onder schriftelijke bescheiden worden verstaan:

1°. beslissingen in den wettelijken vorm opgemaakt door colleges
of personen met rechtspraak belast, alsmede in de wettelijke vorm
opgemaakte strafbeschikkingen;

2°. processen-verbaal en andere geschriften, in den wettelijken
vorm opgemaakt door colleges en personen, die daartoe bevoegd
zijn, en behelzende hunne mededeeling van feiten of
omstandigheden, door hen zelf waargenomen of ondervonden;

3°. geschriften opgemaakt door openbare colleges of ambtenaren,
betreffende onderwerpen behoorende tot den onder hun beheer
gestelden dienst, alsmede geschriften, opgemaakt door een persoon
in de openbare dienst van een vreemde staat of van een
volkenrechtelijke organisatie;

4°. verslagen van deskundigen met het antwoord op de opdracht die
aan hen is verleend tot het verstrekken van informatie of het
doen van onderzoek, gebaseerd op wat hun wetenschap en kennis hen
leren omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is.

5°. alle andere geschriften; doch deze kunnen alleen gelden in
verband met den inhoud van andere bewijsmiddelen.

2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft gepleegd,
kan door den rechter worden aangenomen op het proces-verbaal van een
opsporingsambtenaar.

Artikel 344a

1. Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft
begaan, kan door de rechter niet uitsluitend of in beslissende mate
worden gegrond op schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van
personen wier identiteit niet blijkt.

2. Een proces-verbaal van een verhoor bij de rechter-commissaris,
houdende de verklaring van een persoon die als bedreigde getuige is
aangemerkt, dan wel de verklaring van een persoon die als afgeschermde
getuige is aangemerkt en wiens identiteit verborgen is gehouden, kan
alleen meewerken tot het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde
feit heeft begaan, indien ten minste aan de volgende voorwaarden is
voldaan:

a. de getuige is een bedreigde getuige of een afgeschermde
getuige en is als zodanig door de rechter-commissaris gehoord, en

b. het ten laste gelegde feit, voor zover bewezen, betreft een
misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, en levert
gezien zijn aard, het georganiseerd verband waarin het is begaan,
of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven,
een ernstige inbreuk op de rechtsorde op.

3. Een schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon
wiens identiteit niet blijkt, kan, buiten het geval omschreven in het
tweede lid, alleen meewerken tot het bewijs dat de verdachte het ten
laste gelegde feit heeft begaan, indien ten minste aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

a. de bewezenverklaring vindt in belangrijke mate steun in
andersoortig bewijsmateriaal, en

b. door of namens de verdachte is niet op enig moment in het
geding de wens te kennen gegeven om de in de aanhef bedoelde
persoon te ondervragen of te doen ondervragen.

4. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan,
kan door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op grond van
verklaringen van getuigen met wie op grond van artikel 226h, derde
lid, of 226k een afspraak is gemaakt.

Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak

Artikel 345

1. Na afloop van het onderzoek wordt dit door den voorzitter gesloten
verklaard en wordt hetzij aanstonds de uitspraak gedaan, hetzij door
den voorzitter mondeling medegedeeld, wanneer zij, volgens de bepaling
der rechtbank zal plaats vinden.

2. Te bepaalden tijde kan de uitspraak mondeling tot een naderen dag
worden uitgesteld. De uitspraak kan niet vervroegd worden, tenzij zij
gedaan wordt in tegenwoordigheid van den verdachte.

3. In geen geval mag de uitspraak later plaats vinden dan op den
veertienden dag na de sluiting van het onderzoek. Daarbij kan volstaan
worden met het uitspreken van een verkort vonnis.

4. Heeft de uitspraak alsdan niet plaats gehad, dan wordt de zaak op
de bestaande telastelegging door hetzelfde college opnieuw onderzocht.

Artikel 346

1. Ingeval onder de beraadslaging blijkt dat het onderzoek niet
volledig is geweest, kan de rechtbank op de terechtzitting bevelen dat
op eene door haar te bepalen terechtzitting het onderzoek worde
hervat.

2. Bij het bevel worden tevens aangewezen de getuigen, deskundigen,
tolken en benadeelde partij wier verhoor of tegenwoordigheid, of de
bescheiden of stukken van overtuiging welker inzage of bezichtiging de
rechtbank nodig acht.

3. In dit geval wordt gehandeld als ware het onderzoek voor onbepaalde
tijd geschorst, met dien verstande dat de verplichte oproeping alleen
betreft de verdachte, alsmede de in het bevel aangewezen getuigen,
deskundigen, tolken en benadeelde partij.

Artikel 347

1. Ook kan, in het geval bij het eerste lid van het voorgaande artikel
bedoeld, de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van artikel 316 een
onderzoek door den rechter-commissaris doen plaats vinden.

2. In dit geval wordt gehandeld als ware het onderzoek voor
onbepaalden tijd geschorst.

Artikel 348

De rechtbank onderzoekt op den grondslag der telastlegging en naar
aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting de geldigheid der
dagvaarding, hare bevoegdheid tot kennisneming van het telastegelegde feit
en de ontvankelijkheid van den officier van justitie en of er redenen zijn
voor schorsing der vervolging.

Artikel 349

1. Indien het onderzoek in het voorgaande artikel bedoeld, daartoe
aanleiding geeft, spreekt de rechtbank uit de nietigheid der
dagvaarding, hare onbevoegdheid, de niet-ontvankelijkheid van den
officier van justitie of de schorsing der vervolging.

2. Indien een feit dat ingevolge artikel 382 voor de kantonrechter
moet worden vervolgd, bij een andere kamer van de rechtbank aanhangig
is gemaakt, kan het feit op verzoek van de verdachte of ambtshalve
worden verwezen naar de kantonrechter. Zodanige verwijzing is niet
mogelijk, indien primair een feit is ten laste gelegd dat ingevolge
artikel 382 niet voor de kantonrechter wordt vervolgd.

3. Ingeval de officier van justitie op grond van artikel 264, tweede
lid, onder b, weigert een door de rechter gegeven bevel tot
dagvaarding of oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen,
terwijl die getuige ingevolge een onherroepelijke rechterlijke
beslissing geen bedreigde getuige of afgeschermde getuige wiens
identiteit verborgen wordt gehouden is, spreekt de rechtbank de
niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn vervolging
uit.

Artikel 350

Indien het onderzoek in artikel 348 bedoeld, niet leidt tot toepassing van
artikel 349, eerste lid, beraadslaagt de rechtbank op den grondslag der
telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting
over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan, en,
zoo ja, welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet
oplevert; indien wordt aangenomen dat het feit bewezen en strafbaar is,
dan beraadslaagt de rechtbank over de strafbaarheid van den verdachte en
over de oplegging van straf of maatregel, bij de wet bepaald.

Artikel 351

Acht de rechtbank het telastegelegde feit bewezen, het te zijn een
strafbaar feit en den verdachte deswege strafbaar, dan legt zij op de
straf of den maatregel, op het feit gesteld.

Artikel 352

1. Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem
telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij.

2. Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit niet te zijn een
strafbaar feit of den verdachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat
zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. In het geval, bedoeld
in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht, kan zij tevens een
maatregel opleggen als voorzien in artikel 37, 37a, 37b of 77s van het
Wetboek van Strafrecht, indien de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn
vervuld.

Artikel 353

1. In het geval van toepassing van artikel 9a van het Wetboek van
Strafrecht, van oplegging van straf of maatregel, van vrijspraak of
ontslag van alle rechtsvervolging neemt de rechtbank een beslissing
over de met toepassing van artikel 94 inbeslaggenomen voorwerpen ten
aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven. Deze
beslissing laat ieders rechten ten aanzien van het voorwerp onverlet.

2. De rechtbank gelast, onverminderd artikel 351,

a. de teruggave van het voorwerp aan degene bij wie het in beslag
is genomen;

b. de teruggave van het voorwerp aan degene die redelijkerwijs
als rechthebbende kan worden aangemerkt; of

c. indien geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt,
de bewaring van het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende.

3. Op een last als bedoeld in het tweede lid is artikel 119 van
overeenkomstige toepassing.

4. De rechtbank kan de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen onder
zekerheidstelling gelasten. Artikel 118a is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 354

1. In de gevallen, bedoeld in artikel 353, eerste lid, neemt de
rechtbank tevens een beslissing over de met toepassing van artikel
125o ontoegankelijk gemaakte gegevens indien de desbetreffende
maatregelen nog niet zijn opgeheven.

2. De rechtbank kan gelasten dat de gegevens worden vernietigd indien
het gegevens betreft met betrekking tot welke of met behulp waarvan
een strafbaar feit is begaan, voor zover de vernietiging noodzakelijk
is ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten. In alle andere gevallen
gelast zij dat de gegevens weer ter beschikking van de beheerder van
het geautomatiseerd werk worden gesteld.

Artikel 354a

1. Indien ter zake van hetzelfde feit een strafbeschikking is
voorafgegaan, doch geen verzet is gedaan, vernietigt de rechter de
strafbeschikking indien hij de verdachte vrijspreekt, ontslaat van
alle rechtsvervolging of veroordeelt. Indien de rechter de
niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uitspreekt, kan hij
de strafbeschikking vernietigen.

2. Indien de strafbeschikking reeds geheel of ten dele ten uitvoer is
gelegd, dan houdt de rechtbank daar bij het bepalen van de op te
leggen straf of maatregel rekening mee.

Artikel 355

1. Indien eene uitspraak bij verstek is gedaan, kan, nadat deze
uitvoerbaar is geworden, de beslissing der rechtbank ten aanzien van
de stukken van overtuiging worden uitgevoerd, nadat van die stukken,
indien de uitspraak nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, eene
nauwkeurige beschrijving door den griffier is opgemaakt en op de
griffie nedergelegd.

2. De rechtbank kan van de teruggave of vernietiging overeenkomstig
het voorgaande lid uitzonderen zoodanige voorwerpen, als zij noodig
vindt.

Artikel 356

1. Indien de rechtbank valschheid in authentiek geschrift aanneemt,
verklaart zij bij de uitspraak het geheele stuk valsch, of wijst zij
aan waarin de valschheid bestaat.

2. Zoodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, stelt de
griffier eene door hem onderteekende aanteekening op het stuk,
houdende dat dit geheel of gedeeltelijk is valsch verklaard en
vermeldende het vonnis waarbij dit is geschied. Het in de vorige zin
bepaalde is niet van toepassing op akten, voorkomende in een register
van de burgerlijke stand.

3. Grossen, afschriften of uittreksels van het stuk worden niet
uitgegeven, dan met bijvoeging van de daarop gestelde aanteekening.

Artikel 357

1. Het vonnis behelst voor zooveel mogelijk naam en voornamen,
leeftijd, geboorteplaats, beroep en woon- of verblijfplaats van den
verdachte.

2. Het bevat voorts de namen der rechters door wie het is gewezen en
den dag van de uitspraak.

Artikel 358

1. In de gevallen van artikel 349, eerste lid, bevat het vonnis de
daarbij vermelde beslissingen.

2. In de andere gevallen bevat het vonnis de beslissing der rechtbank
over de punten, bij artikel 350 vermeld.

3. Wordt, in strijd met het te dien aanzien door den verdachte
uitdrukkelijk voorgedragen verweer, artikel 349, eerste lid, niet
toegepast of aangenomen dat het bewezen verklaarde een bepaald
strafbaar feit oplevert of dat een bepaalde strafverminderings- of
strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, dan geeft het vonnis
daaromtrent bepaaldelijk eene beslissing.

4. Het vonnis vermeldt verder, in geval van oplegging van straf of
maatregel, de wettelijke voorschriften waarop deze is gegrond.

5. Alles op straffe van nietigheid.

Artikel 359

1. Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de vordering van de
officier van justitie.

2. De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358,
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.

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 en omstandigheden. Voor zover de
verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend, kan een opgave van
bewijsmiddelen volstaan, tenzij hij nadien anders heeft verklaard dan
wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit.

4. Bij toepassing van artikel 9a of artikel 44a van het Wetboek van
Strafrecht geeft het vonnis in het bijzonder redenen op die tot de
beslissing hebben geleid.

5. Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf
hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid.

6. Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming
medebrengt, 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.

7. Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is
opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer
personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.

8. Alles op straffe van nietigheid.

Artikel 359a

1. De rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek
vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de
rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:

a. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het
verzuim, zal worden verlaagd, indien het door het verzuim
veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;

b. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn
verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van het
telastegelegde feit;

c. het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, indien door het
verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die
aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.

2. Bij de toepassing van het eerste lid, houdt de rechtbank rekening
met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het
verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.

3. Het vonnis bevat de beslissingen vermeld in het eerste lid. Deze
zijn met redenen omkleed.

Artikel 360

1. Van het gebruik als bewijsmiddel van het proces-verbaal van een
verhoor bij de rechter-commissaris of rechtbank, houdende de
verklaring

- van de getuige, bedoeld in artikel 216a, tweede lid of

- van de bedreigde of afgeschermde getuige, of

- van de getuige verhoord op de wijze als voorzien in de
artikelen 190, derde lid, en 290, derde lid,

of van schriftelijke bescheiden als bedoeld in artikel 344a, derde
lid, geeft het vonnis in het bijzonder reden.

2. Indien het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een
getuige met wie op grond van artikel 226h, derde lid, of 226k door de
officier van justitie een afspraak is gemaakt, geeft het vonnis
daarvan in het bijzonder reden.

3. Indien na schorsing der vervolging wegens een geschilpunt van
burgerlijk recht van de uitspraak van den burgerlijken rechter wordt
afgeweken, geeft het vonnis ook daarvan in het bijzonder reden.

4. Alles op straffe van nietigheid.

Artikel 361

1. Indien over de vordering van de benadeelde partij gelijktijdig met
de strafzaak uitspraak dient te worden gedaan, beraadslaagt de
rechtbank mede over de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, over
de gegrondheid van haar vordering en over de verwijzing in de kosten
door die partij, de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid
bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt. De beraadslaging over
de verwijzing in de kosten vindt ook plaats indien artikel 333
toepassing heeft gevonden.

2. De benadeelde partij zal alleen ontvankelijk zijn in haar vordering
indien:

a. de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd, dan wel
in geval van toepassing van artikel 9a van het Wetboek van
Strafrecht en

b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen
verklaarde feit of door een strafbaar feit, waarvan in de
dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en
ter kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de
rechtbank bij de strafoplegging rekening is gehouden.

3. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar
het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert, kan de rechtbank op verzoek van de verdachte of
op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen
dat de vordering in het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat
de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat
niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

4. Het vonnis houdt, tenzij de rechtbank met toepassing van artikel
333 zonder nader onderzoek van de zaak de niet-ontvankelijkheid van de
benadeelde partij heeft uitgesproken, ook in de beslissing van de
rechtbank over de vordering van de benadeelde partij. Deze beslissing
is met redenen omkleed.

5. Indien de rechtbank de in artikel 51g, vierde lid, bedoelde
vordering van de benadeelde partij gegrond oordeelt, dan wijst zij de
vordering toe ten laste van de ouders of de voogd en veroordeelt zij
hen de schade te vergoeden.

6. Voorts bevat het vonnis de beslissing van de rechtbank over de
verwijzing in de kosten door de benadeelde partij, de verdachte en, in
het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd
gemaakt.

Artikel 361a

Heeft de officier van justitie tevens een vordering ingediend tot het
gelasten van gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een met
toepassing van artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht opgelegde straf
of een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht, dan beraadslaagt de rechtbank mede over haar bevoegdheid
om over de vordering te oordelen, over de ontvankelijkheid van de officier
van justitie en over de gegrondheid van de vordering. Het vonnis houdt
alsdan, tenzij onbevoegdheid van de rechtbank om over de vordering te
oordelen of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie wordt
uitgesproken, ook de beslissing van de rechtbank over de vordering in.

Artikel 362

1. Het vonnis wordt uitgesproken in een openbare zitting der
rechtbank. De officier van justitie en de griffier zijn hierbij
aanwezig.

2. De uitspraak geschiedt zo mogelijk door de voorzitter of door een
der rechters die over de zaak heeft geoordeeld.

3. Voor de verdachte die zich tijdens het onderzoek ter terechtzitting
door een tolk heeft laten bijstaan en die bij de uitspraak aanwezig
is, wordt de uitspraak vertolkt.

Artikel 363

1. De verdachte die zich ter zake van het ter terechtzitting
onderzochte feit in voorloopige hechtenis bevindt, is bij de uitspraak
tegenwoordig, tenzij hij daartoe buiten staat is of hij mondeling of
schriftelijk te kennen heeft gegeven weg te willen blijven.

2. Is zoodanige verdachte tot het bijwonen der uitspraak buiten staat,
dan wordt ten spoedigste het vonnis hem ter plaatse waar hij wordt
gevangen gehouden, door den griffier voorgelezen, met de kennisgeving
in het volgende artikel voor den voorzitter voorgeschreven. Van een en
ander wordt door den griffier op het vonnis melding gemaakt.

3. Indien de verdachte gevangen wordt gehouden in een ander
arrondissement dan dat waar het rechtsgeding heeft plaatsgevonden, kan
de voorlezing bedoeld in het vorige lid geschieden door de griffier
van de rechtbank in het arrondissement waar de verdachte wordt
gevangen gehouden.

Artikel 364

1. Indien de verdachte bij het uitspreken van het vonnis tegenwoordig
is, geeft de voorzitter hem mondeling kennis van het rechtsmiddel dat
tegen het vonnis openstaat, en van de termijn, waarbinnen dat
rechtsmiddel kan worden aangewend.

2. De verdachte die niet op de terechtzitting aanwezig is, kan na
kennisneming van de uitspraak zijn raadsman machtigen af te zien van
het instellen van een rechtsmiddel.

Artikel 365

1. Het vonnis wordt binnen tweemaal vier en twintig uren na de
uitspraak onderteekend door de rechters die over de zaak hebben
geoordeeld, en door den griffier die bij de beraadslaging tegenwoordig
is geweest.

2. Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat zijn, wordt hiervan aan
het slot van het vonnis melding gemaakt.

3. Zoodra het vonnis is geteekend en in ieder geval na afloop van den
termijn in het eerste lid vermeld, kan de verdachte, zijn raadsman of
de benadeelde partij daarvan en van het proces-verbaal der
terechtzitting kennis nemen. De voorzitter verstrekt desgevraagd een
afschrift van het vonnis en het proces-verbaal aan de verdachte, zijn
raadsman en de benadeelde partij.

4. De voorzitter verstrekt desgevraagd een afschrift van het vonnis en
het proces-verbaal der terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte
of zijn raadsman, tenzij verstrekking naar het oordeel van de
voorzitter ter bescherming van de belangen van degene ten aanzien van
wie het vonnis is gewezen of van de derden die in het vonnis of in het
proces-verbaal worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden
geweigerd. In het laatste geval kan de voorzitter een geanonimiseerd
afschrift of een uittreksel van het vonnis en het proces-verbaal
verstrekken.

5. Onder het vonnis zijn begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn
gehecht. Van andere tot het strafdossier behorende stukken wordt geen
afschrift of uittreksel verstrekt.

6. De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst
en overeenkomstig het derde lid om een afschrift van het vonnis
verzoekt, wordt in een voor hem begrijpelijke taal schriftelijk
mededeling gedaan van:

a. de beslissing op grond van artikel 349 dan wel de beslissing
tot veroordeling, vrijspraak of ontslag van alle
rechtsvervolging;

b. indien een veroordeling of ontslag van alle rechtsvervolging
is uitgesproken, de benaming van het strafbare feit dat het
bewezenverklaarde oplevert met vermelding van de plaats waar en
het tijdstip waarop het is begaan;

c. indien een straf of maatregel is opgelegd, de opgelegde straf
of maatregel, alsmede de wettelijke voorschriften waarop deze is
gegrond.

De schriftelijke mededeling blijft achterwege indien de verdachte bij
de uitspraak aanwezig was en deze op grond van artikel 362, derde lid,
voor hem is vertolkt dan wel indien de verdachte op grond van artikel
366, vierde lid, in een voor hem begrijpelijke taal mededeling van het
vonnis is gedaan.

Artikel 365a

1. Zolang geen gewoon rechtsmiddel is aangewend kan worden volstaan
met het wijzen van een verkort vonnis.

2. Een verkort vonnis waartegen een gewoon rechtsmiddel is aangewend
wordt aangevuld met de bewijsmiddelen bedoeld in artikel 359, derde
lid, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, wordt
toegepast, een opgave van bewijsmiddelen tenzij het rechtsmiddel meer
dan drie maanden na de uitspraak is aangewend of sprake is van een
vonnis als bedoeld in artikel 410a, eerste lid.

3. Aanvulling geschiedt binnen vier maanden na het aanwenden van het
rechtsmiddel, of indien de verdachte zich alsdan terzake van het ter
terechtzitting onderzochte feit in voorlopige hechtenis bevindt,
binnen drie maanden, na het aanwenden van het rechtsmiddel.

Artikel 365b

1. De aanvulling bedoeld in artikel 365a, tweede lid, wordt
ondertekend door een van de rechters die het verkorte vonnis hebben
gewezen of bij hun ontstentenis door de voorzitter van het gerecht.

2. Artikel 365, derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 365c

1. Aan een vordering van de officier van justitie of een verzoek van
de verdachte of diens raadsman, strekkende om een verkort vonnis aan
te vullen, wordt gevolg gegeven, indien de vordering of het verzoek
binnen drie maanden na de uitspraak is gedaan.

2. Aan een zodanig verzoek van de benadeelde partij wordt gevolg
gegeven, tenzij daarmee geen redelijk belang is gediend.

3. Artikel 365b is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 366

1. De officier van justitie doet de mededeling van het vonnis dat de
beslissing van de rechtbank op grond van artikel 349, 351 of 352,
tweede lid, bevat en dat buiten de aanwezigheid van de verdachte is
uitgesproken, zo spoedig mogelijk aan hem betekenen.

2. Deze mededeling wordt niet gedaan

a. aan de verdachte aan wie de dagvaarding of aan wie de
oproeping voor de nadere terechtzitting na schorsing van het
onderzoek voor onbepaalde tijd, in persoon is betekend,

b. aan de verdachte die op de terechtzitting of op de nadere
terechtzitting aanwezig is geweest,

c. indien zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan
waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting dan wel die
van de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was.

3. De mededeling vermeldt de rechter die het vonnis heeft gewezen, de
dagtekening van het vonnis, de benaming van het strafbaar feit met
vermelding van de plaats en het tijdstip waarop het zou zijn begaan,
en voor zoveel in het vonnis vermeld, naam en voornamen, geboortedatum
en -plaats, en de woon- of verblijfplaats van de verdachte.

4. Indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheerst, wordt hem tevens een schriftelijke vertaling van de
mededeling in een voor hem begrijpelijke taal verstrekt.

Artikel 366a

1. In geval artikel 14a, 38v, of 77x van het Wetboek van Strafrecht is
toegepast, kan vanwege het openbaar ministerie aan de verdachte
aanstonds na de uitspraak op de terechtzitting een mededeling in
persoon worden uitgereikt. De mededeling houdt in de straf of
maatregel waartoe de verdachte is veroordeeld en alle beslissingen die
betrekking hebben op de in artikel 14c, 38v of 77z van het Wetboek van
Strafrecht bedoelde algemene en bijzondere voorwaarden of
vrijheidsbeperkende maatregel. De mededeling houdt daarnaast de datum
van ingang van de proeftijd dan wel de maatregel in, indien de
verdachte afziet van een rechtsmiddel of indien de rechter beveelt dat
de maatregel dadelijk uitvoerbaar is.

2. Indien van het vonnis op grond van artikel 366, tweede lid, geen
mededeling behoeft te worden gedaan en indien artikel 14a, 38v of 77x
van het Wetboek van Strafrecht is toegepast, wordt de mededeling
bedoeld in het eerste lid, aan de niet op de terechtzitting waarop de
uitspraak wordt gedaan verschenen verdachte toegezonden over de post.
Deze toezending geschiedt ook indien de uitreiking in persoon, bedoeld
in het eerste lid, niet heeft plaats gevonden.

3. In alle overige gevallen wordt de mededeling, bedoeld in het eerste
lid, aan de verdachte in persoon betekend. Deze mededeling bevat
tevens de in artikel 366, eerste en derde lid, genoemde gegevens.

4. Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing
ingeval artikel 22c of 77m van het Wetboek van Strafrecht is
toegepast.

Titel VII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de politierechter

Artikel 367

Op het rechtsgeding voor de politierechter, bedoeld in artikel 51 van de
Wet op de rechterlijke organisatie, vinden titels V en VI van Boek II en
titel IIIb van boek IV overeenkomstige toepassing, voor zover in deze
Titel niet anders is bepaald, en met dien verstande dat de politierechter
de bevoegdheden bezit die aan de voorzitter van de meervoudige kamer
toekomen.

Artikel 368

Het rechtsgeding wordt voor de politierechter vervolgd indien naar het
aanvankelijke oordeel van het openbaar ministerie de zaak van eenvoudige
aard is, in het bijzonder ook ten aanzien van het bewijs en de toepassing
van de wet, terwijl de te requireren gevangenisstraf niet meer dan een
jaar mag bedragen.

Artikel 369

1. De politierechter is niet bevoegd tot oplegging van een
gevangenisstraf van meer dan een jaar.

2. Indien de politierechter oordeelt dat de zaak door een meervoudige
kamer van de rechtbank moet worden behandeld, verwijst hij de zaak
daarheen. Dit geschiedt in elk geval indien naar het oordeel van de
politierechter de toepassing van artikel 37a, eerste lid, of artikel
38m van het Wetboek van Strafrecht in overweging behoort te worden
genomen.

Artikel 370

1. De termijn van dagvaarding is ten minste drie dagen.

2. Ingeval de termijn van dagvaarding korter is dan acht dagen moet
het bezwaarschrift, bedoeld in artikel 262, eerste lid, worden
ingediend voor het tijdstip van de terechtzitting dat in de
dagvaarding staat vermeld.

Artikel 370a

1. Aan de verdachte die is aangehouden voor een strafbaar feit dat
voor de politierechter wordt vervolgd, kan een verkorte dagvaarding
worden uitgereikt. Artikel 260, vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. De verkorte dagvaarding bevat:

a. een oproeping om een bepaalde dag en uur op de terechtzitting
voor de politierechter te verschijnen terzake van een kort
omschreven feit;

b. de mededeling van de rechten en bevoegdheden, op welke de
verdachte ingevolge artikel 260, derde lid, opmerkzaam moet
worden gemaakt;

c. de aankondiging dat de verkorte dagvaarding zal worden
aangevuld en een mededeling over de rechtsgevolgen die zijn
verbonden aan het al dan niet verschijnen op de terechtzitting.

3. De verkorte dagvaarding wordt voor de terechtzitting aangevuld met
een telastlegging die voldoet aan de eisen van artikel 261, eerste
lid; deze aanvulling wordt ten minste drie dagen voor de
terechtzitting toegezonden aan het door de verdachte opgegeven adres.

Artikel 371

In geval de verdachte is gedagvaard om voor de politierechter te
verschijnen, kan de politierechter optreden als raadkamer met betrekking
tot:

a. de beslissing tot uitstel van het onderzoek op de terechtzitting,
bedoeld in artikel 262, tweede lid;

b. de behandeling van de vordering van de officier van justitie,
bedoeld in artikel 68, derde lid;

c. de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding.

Artikel 372

Wanneer de verdachte bij zijn eerste verschijning op de terechtzitting in
het belang van zijn verdediging uitstel verzoekt, schorst de
politierechter het onderzoek voor bepaalde tijd, indien het verzoek hem
gegrond voorkomt.

Artikel 373

De officier van justitie is bevoegd getuigen, deskundigen en tolken
mondeling op te roepen of te doen oproepen om voor de politierechter te
verschijnen. In het laatste geval geschiedt de oproeping door ambtenaren
of functionarissen die Onze Minister van Veiligheid en Justitie daartoe
heeft aangewezen.

Artikel 374

1. Tenzij de ter terechtzitting verschenen verdachte of zijn aldaar
aanwezige raadsman voorlezing of mededeling van de korte inhoud van
bepaald aangeduide stukken verlangt, kan de politierechter in plaats
van de voorlezing van de processen-verbaal, de verslagen van
deskundigen of andere stukken vermeld in artikel 301, gelasten dat in
het proces-verbaal van de terechtzitting wordt aangetekend dat die
stukken zijn overgelegd; daarop mag ook ten bezware van de verdachte
acht worden geslagen.

2. De politierechter die tegen de niet verschenen verdachte verstek
heeft verleend, kan afzien van het afzonderlijk melding maken van de
in het eerste lid bedoelde stukken, dan wel afzien van het geven van
de in het eerste lid bedoelde last.

Artikel 375

1. Indien de verdachte overeenkomstig artikel 53 is aangehouden en aan
de officier van justitie is voorgeleid, kan hij worden gedagvaard om
voor de politierechter te verschijnen en nog diezelfde dag ter
terechtzitting worden geleid. Artikel 279 en de termijn bedoeld in
artikel 370 blijven in dit geval buiten toepassing.

2. Na aanhouding van de verdachte ingevolge artikel 53 door een
opsporingsambtenaar, kunnen door die ambtenaar mondeling getuigen
worden uitgenodigd om te verschijnen voor de officier van justitie of
de hulpofficier van justitie, aan wie de verdachte wordt voorgeleid.

3. Indien de verdachte op de wijze bedoeld in het eerste lid is
gedagvaard, kan de dagvaarding, in afwijking van artikel 261, eerste
lid, bestaan in een korte aanduiding van het telastegelegde feit.

Artikel 376

1. Indien de dagvaarding overeenkomstig artikel 375, derde lid heeft
bestaan in een korte aanduiding van het telastegelegde feit, doet de
officier van justitie ter terechtzitting bij de voordracht van de zaak
mondeling en na voorlezing, schriftelijk nadere opgave van het feit.

2. De nadere opgave voldoet aan de eisen van artikel 261, eerste lid;
zij geldt voor wat betreft de grondslag van de verdere vervolging als
dagvaarding.

Artikel 377

1. Bij toepassing van artikel 369, tweede lid, wordt de zaak op de
bestaande telastlegging voor de meervoudige kamer aanhangig gemaakt
door aanzegging of oproeping van de verdachte vanwege de officier van
justitie tegen de dag van de nadere terechtzitting. De artikelen 260,
tweede lid, 263 en 265 zijn van toepassing.

2. De zaak wordt op de gewone wijze voortgezet, met dien verstande dat
de beraadslaging bedoeld in de artikelen 348 en 350, mede geschiedt
naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting voor de
politierechter, zoals dit volgens het proces-verbaal van die
terechtzitting heeft plaats gehad. Artikel 322, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De rechtbank beveelt dat het onderzoek op de terechtzitting opnieuw
wordt aangevangen, tenzij de officier van justitie en de verdachte
instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek zich op het
tijdstip van de verwijzing bevond.

Artikel 378

1. De politierechter geeft na de sluiting van het onderzoek op de
terechtzitting hetzij onmiddellijk hetzij diezelfde dag op een door
hem bij de sluiting van het onderzoek te bepalen uur mondeling vonnis.

2. Het vonnis wordt in het proces-verbaal der terechtzitting
aangetekend op de wijze door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
te bepalen

a. indien de politierechter dit ambtshalve, op de vordering van
de officier van justitie of op het verzoek van de verdachte of
zijn raadsman, bij de uitspraak bepaalt;

b. indien de officier van justitie, de verdachte of zijn
raadsman, dan wel de benadeelde partij uiterlijk drie maanden na
de uitspraak daartoe een vordering indient of het verzoek doet;

c. indien een gewoon rechtsmiddel tegen het vonnis is aangewend,
tenzij het aanwenden van het rechtsmiddel meer dan drie maanden
na de uitspraak is geschied of sprake is van een vonnis als
bedoeld in artikel 410a, eerste lid;

d. indien het vonnis bij verstek is gewezen en de dagvaarding
niet in persoon is betekend en zich geen omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting
of nadere terechtzitting aan de verdachte bekend was, terwijl op
de terechtzitting getuigen of deskundigen zijn gehoord dan wel
een benadeelde partij zich in het strafproces heeft gevoegd,
tenzij sprake is van een vonnis als bedoeld in artikel 410a,
eerste lid.

3. Zodra het proces-verbaal der terechtzitting is getekend, kunnen de
verdachte, zijn raadsman of de benadeelde partij daarvan kennis nemen.
De politierechter verstrekt desgevraagd een afschrift van het
proces-verbaal aan de verdachte, zijn raadsman of de benadeelde
partij.

4. Artikel 365, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 378a

1. Behoudens het bepaalde in artikel 378, tweede lid, en indien
schriftelijk vonnis wordt gewezen, blijft het opmaken van het
proces-verbaal der terechtzitting achterwege en wordt de uitspraak
binnen tweemaal vier en twintig uur op een aan het dubbel van de
dagvaarding te hechten stuk aangetekend. De aantekening wordt door de
politierechter gewaarmerkt.

2. De gegevens die de aantekening, bedoeld in het vorige lid, moet
bevatten, worden, onverminderd het bepaalde in artikel 381, derde lid,
vastgesteld door Onze Minister van Veiligheid en Justitie. De
aantekening vermeldt in ieder geval:

1°. de naam van de politierechter, de dag van de uitspraak en de
omstandigheid of de uitspraak bij verstek of op tegenspraak is
gedaan;

2°. indien een veroordeling is uitgesproken, het strafbare feit
dat het bewezenverklaarde oplevert;

3°. de opgelegde straf of maatregel, alsmede de wettelijke
voorschriften waarop deze is gegrond.

3. Indien de aanduiding van het feit in de dagvaarding bij de nadere
opgave van het feit op grond van artikel 376, eerste lid, is verbeterd
of aangevuld, geschiedt de aantekening nadat de verbetering of
aanvulling in het dubbel is verwerkt en door de politierechter is
gewaarmerkt.

4. Zodra de aantekening is gewaarmerkt, kunnen de verdachte en zijn
raadsman daarvan kennis nemen. De politierechter verstrekt desgevraagd
een afschrift van de aantekening aan de verdachte en zijn raadsman.

5. Wordt alsnog aan artikel 378, tweede lid, onder b of c, toepassing
gegeven, dan komt de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
aantekening te vervallen. De griffier haalt alsdan de aantekening
door.

Artikel 379

1. De politierechter is bevoegd een schriftelijk vonnis te wijzen. Op
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte
of zijn raadsman of van de benadeelde partij is hij daartoe verplicht,
tenzij naar zijn oordeel daarmee geen redelijk belang is gediend.

2. De uitspraak mag alsdan in geen geval later plaatsvinden dan op de
veertiende dag na sluiting van het onderzoek.

3. Artikel 345, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 380

Indien de politierechter of de plaatsvervanger die over de zaak geoordeeld
heeft, tot de uitspraak van het schriftelijk vonnis buiten staat is,
geschiedt zij, in het eerste geval door een plaatsvervanger en, in het
tweede geval, door den politierechter of een andere plaatsvervanger.

Artikel 381

1. Zowel de officier van justitie als de verdachte kunnen na de
mededeling betreffende het rechtsmiddel dat tegen het vonnis
openstaat, ter terechtzitting afstand doen van de bevoegdheid om dat
rechtsmiddel aan te wenden. Op zijn recht daartoe wordt de verdachte
opmerkzaam gemaakt.

2. Afstand ter terechtzitting van rechtsmiddelen wordt in het
proces-verbaal dier terechtzitting vermeld.

3. Indien het opmaken van het proces-verbaal van de terechtzitting
achterwege is gebleven, geschiedt de vermelding, dat afstand van
rechtsmiddelen is gedaan, in de aantekening, bedoeld in artikel 378a,
eerste lid.

Titel VIII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de kantonrechter

Artikel 382

Voor de kantonrechter worden vervolgd, rechtsgedingen inzake:

a. misdrijven, bedoeld in artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht,
voorzover de verdachte op het tijdstip waarop de vervolging tegen hem
is aangevangen de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;

b. overtredingen, met uitzondering van:

1°. overtredingen, bedoeld in de artikelen 447c, 447d, 465-467 en
468, onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht;

2°. overtredingen inzake belastingen, tenzij het betreft een
overtreding van voorschriften met betrekking tot parkeren als
bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet;

3°. overtredingen, bedoeld in artikelen 10, eerste lid, en 11,
eerste lid, van de Opiumwet;

4°. overtredingen, bedoeld in artikel 19 van de Wet afbreking
zwangerschap;

5°. overtredingen, waarvan de kennisneming bij wet aan een andere
rechter dan de kantonrechter is opgedragen;

6°. overtredingen, begaan door personen die op het tijdstip
waarop de vervolging tegen hen is aangevangen de leeftijd van
achttien jaren nog niet hebben bereikt, indien het feit
samenhangt met een misdrijf of een overtreding als bedoeld onder
1° tot en met 5°.

Artikel 383

De zaak wordt bij de kantonrechter vanwege het openbaar ministerie ter
terechtzitting aanhangig gemaakt:

hetzij door oproeping;

hetzij door dagvaarding.

Artikel 384

1. Het aanhangig maken door oproeping kan geschieden bij alle
strafbare feiten waarbij dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. De
uitsluiting geschiedt, gehoord het openbaar ministerie, bij algemene
maatregel van bestuur.

2. Het openbaar ministerie bij de rechtbank kan ten aanzien van het al
of niet aanhangig maken door oproeping, van zaken die voor de
kantonrechter worden gebracht aan de opsporingsambtenaren de nodige
algemene of bijzondere voorschriften geven.

Artikel 385

1. Het aanhangig maken van de zaak door oproeping kan enkel
plaatsvinden in geval van ontdekking op heter daad door een
opsporingsambtenaar. Het aanhangig maken geschiedt doordat de
opsporingsambtenaar een door hem gedagtekende en ondertekende
oproeping aan de verdachte uitreikt.

2. Bij de uitreiking worden inhoud en strekking van de oproeping aan
de verdachte, zo mogelijk, mondeling kort toegelicht.

3. Wordt een oproeping door de verdachte niet aangenomen, dan geldt
het tijdstip van de weigering van de verdachte als tijdstip van
uitreiking.

4. Van de inhoud en van het uitreiken van de oproeping dan wel van het
aanbieden en weigeren van de oproeping en de reden van weigering maakt
de opsporingsambtenaar in zijn proces-verbaal melding.

5. In geval van aanhouding van de verdachte overeenkomstig artikel 53,
kan hem onverwijld een oproeping worden uitgereikt teneinde nog op
diezelfde dag ter terechtzitting van de kantonrechter te verschijnen.
De verdachte wordt eerst voor het bevoegde openbaar ministerie en
vervolgens voor de kantonrechter geleid. Artikelen 386, tweede en
derde lid, en 398, onder 2°, blijven in dit geval buiten toepassing.

Artikel 386

1. De oproeping voldoet aan de eisen die in artikel 261, eerste lid,
aan de dagvaarding zijn gesteld, met dien verstande dat met een korte
aanduiding van het feit kan worden volstaan. Artikel 260, vijfde lid,
is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij de oproeping wordt vermeld dat de korte aanduiding van het feit
bij de aanvang van het onderzoek op de zitting zal worden aangevuld of
verbeterd. De schriftelijke aanvulling of verbetering kan tien dagen
voor de aanvang van de terechtzitting op de griffie van de rechtbank
worden ingezien.

3. De aanvulling of verbetering bedoeld in het tweede lid wordt over
de post toegezonden aan het door de verdachte opgegeven adres.

Artikel 387

De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting aan de
verdachte schriftelijk of mondeling mededeling doen van de intrekking van
de oproeping.

Artikel 388

1. De vereisten, waaraan het formulier van de oproeping van de
verdachte om ter terechtzitting te verschijnen moet voldoen, worden
vastgesteld door Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd nadere
voorschriften te geven ter uitvoering van de artikelen 384-387.

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-1940]

Artikel 390

1. In zaken, welke door oproeping op den dag zelven ter terechtzitting
aanhangig zijn gemaakt, kunnen getuigen door den ambtenaar, die het
feit heeft opgespoord, worden uitgenoodigd om ter terechtzitting van
de kantonrechter te verschijnen. De uitnoodiging wordt op de wijze als
is voorzien in artikel 587, tweede lid, uitgereikt aan den persoon van
den getuige of te zijner woon- of verblijfplaats aan een zijner
huisgenooten.

2. Een dubbel der uitnoodiging wordt bij de processtukken gevoegd.

3. Indien het openbaar ministerie de oproeping van den verdachte
intrekt of oordeelt, dat de zaak op eene latere terechtzitting moet
worden aangebracht, geeft het onverwijld, op de wijze door het
openbaar ministerie te bepalen, aan de ingevolge dit artikel
uitgenoodigde getuigen kennis, dat hunne uitnoodiging wordt
ingetrokken. Het formulier der uitnoodigingen, in dit artikel bedoeld,
wordt vastgesteld door Onze Minister van Veiligheid en Justitie. Deze
is bevoegd nadere voorschriften te geven ter uitvoering van dit
artikel.

Artikel 391

Het openbaar ministerie is in zaken die voor de kantonrechter worden
gebracht, bevoegd getuigen, deskundigen en tolken mondeling op te roepen
of door een ambtenaar van politie, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, dan wel een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die
ambtenaar of functionaris door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
daartoe is aangewezen, mondeling te doen oproepen om ter terechtzitting
van de kantonrechter te verschijnen.

Artikel 392

1. Indien de zaak aanhangig is gemaakt door oproeping, is artikel 280,
eerste lid, betreffende het verstek van toepassing.

2. De artikelen 366 en 408 met betrekking tot een dagvaarding om ter
terechtzitting te verschijnen, welke aan de verdachte in persoon is
betekend, zijn van overeenkomstige toepassing op een oproeping die aan
de verdachte in persoon is uitgereikt.

Artikel 393

1. Indien de zaak aanhangig is gemaakt door een oproeping die een
korte aanduiding van het telastegelegde feit bevat, legt het openbaar
ministerie bij de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting de
schriftelijk nadere opgave van het telastegelegde feit over aan de
kantonrechter en aan de verdachte op diens verzoek.

2. De nadere opgave geldt voor wat betreft de grondslag voor de
verdere vervolging als dagvaarding.

Artikel 394

Wanneer de verdachte bij zijn eerste verschijning op de terechtzitting in
het belang van zijn verdediging uitstel verzoekt, schorst de kantonrechter
het onderzoek voor een bepaalde tijd, indien dit verzoek hem gegrond
voorkomt.

Artikel 395

1. De kantonrechter geeft na de sluiting van het onderzoek op de
terechtzitting hetzij onmiddellijk hetzij diezelfde dag op een door
hem bij de sluiting van het onderzoek te bepalen uur mondeling vonnis.
De artikelen 357 en 359, derde en vijfde lid, blijven buiten
toepassing.

2. Het vonnis wordt in het proces-verbaal der terechtzitting
aangetekend op de wijze door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
te bepalen

a. indien de kantonrechter dit ambtshalve, op de vordering van de
officier van justitie of op het verzoek van de verdachte of zijn
raadsman, bij de uitspraak bepaalt;

b. indien de officier van justitie, de verdachte of zijn raadsman
dan wel de benadeelde partij uiterlijk drie maanden na de
uitspraak daartoe een vordering indient of het verzoek doet;

c. indien een gewoon rechtsmiddel tegen het vonnis is aangewend,
tenzij het aanwenden van het rechtsmiddel meer dan drie maanden
na de uitspraak is geschied of sprake is van een vonnis als
bedoeld in artikel 410a, eerste lid;

d. indien het vonnis bij verstek is gewezen en de dagvaarding
niet in persoon is betekend en zich geen omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting
of nadere terechtzitting aan de verdachte bekend was, terwijl op
de terechtzitting getuigen of deskundigen zijn gehoord dan wel
een benadeelde partij zich in het strafproces heeft gevoegd,
tenzij sprake is van een vonnis als bedoeld in artikel 410a,
eerste lid.

3. Zodra het proces-verbaal der terechtzitting is getekend, kunnen de
verdachte, zijn raadsman of de benadeelde partij daarvan kennis nemen.
De kantonrechter verstrekt desgevraagd een afschrift van het
proces-verbaal aan de verdachte, zijn raadsman of de benadeelde
partij.

4. Artikel 365, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 395a

1. Behoudens het bepaalde in artikel 395, tweede lid, en indien
schriftelijk vonnis wordt gewezen, blijft het opmaken van het
proces-verbaal der terechtzitting achterwege en wordt de uitspraak
binnen tweemaal vier en twintig uur op een aan het dubbel van de
dagvaarding te hechten stuk aangetekend. De aantekening wordt door de
kantonrechter gewaarmerkt.

2. De gegevens die de aantekening, bedoeld in het vorige lid, moet
bevatten, worden, onverminderd het bepaalde in artikel 397a, derde
lid, vastgesteld door Onze Minister van Veiligheid en Justitie. De
aantekening vermeldt in ieder geval:

1°. de naam van de kantonrechter, de dag van de uitspraak en de
omstandigheid of de uitspraak bij verstek of op tegenspraak is
gedaan;

2°. indien een veroordeling is uitgesproken, het strafbare feit
dat het bewezenverklaarde oplevert;

3°. de opgelegde straf of maatregel.

3. Zodra de aantekening is gewaarmerkt, kunnen de verdachte en zijn
raadsman daarvan kennis nemen. De kantonrechter verstrekt desgevraagd
een afschrift van de aantekening aan de verdachte en zijn raadsman.

4. Wordt alsnog aan artikel 395, tweede lid, onder b of c, toepassing
gegeven, dan komt de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
aantekening te vervallen. De griffier haalt alsdan de aantekening
door.

Artikel 396

1. De kantonrechter is bevoegd een schriftelijk vonnis te wijzen. Op
vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte
of zijn raadsman of van de benadeelde partij is hij daartoe verplicht,
tenzij naar zijn oordeel daarmee geen redelijk belang is gediend.

2. De uitspraak mag alsdan in geen geval later plaatsvinden dan op de
veertiende dag na sluiting van het onderzoek.

3. Artikel 345, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 397

Indien de kantonrechter die over de zaak heeft geoordeeld, tot de
uitspraak van het schriftelijk vonnis buiten staat is, geschiedt zij door
een andere kantonrechter van dezelfde rechtbank.

Artikel 397a

1. Zowel de officier van justitie als de verdachte kunnen na de
mededeling betreffende het rechtsmiddel dat tegen het vonnis
openstaat, ter terechtzitting afstand doen van de bevoegdheid om dat
rechtsmiddel aan te wenden. Op zijn recht daartoe wordt de verdachte
opmerkzaam gemaakt.

2. Afstand ter terechtzitting van rechtsmiddelen wordt in het
proces-verbaal dier terechtzitting vermeld.

3. Indien het opmaken van het proces-verbaal van de terechtzitting
achterwege is gebleven, geschiedt de vermelding, dat afstand van
rechtsmiddelen is gedaan, in de aantekening, bedoeld in artikel 395a,
eerste lid.

Artikel 398

Op het rechtsgeding bij de kantonrechter zijn overigens de Vijfde Titel en
de Zesde Titel van dit Boek van overeenkomstige toepassing, behoudens de
navolgende uitzonderingen:

1°. Indien door de rechter-commissaris overeenkomstig de Zevende Titel
van het Vierde Boek bevelen tot handhaving der openbare orde zijn
gegeven, is de termijn van dagvaarding ten minste twee dagen. Deze
termijn wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste één
dag voorkomt, die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag is.

2°. De verdachte kan, tenzij hij vervolgd wordt ter zake van misdrijf
of de kantonrechter beveelt dat hij in persoon zal verschijnen, zich
op de terechtzitting doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien
deze aldaar verklaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, of
wel door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde.

3°. De bepalingen betrekkelijk de voordracht van de zaak door het
openbaar ministerie, de voorlopige hechtenis en het bezwaarschrift
tegen de dagvaarding zijn niet van toepassing.

4°. In geval van artikel 295 worden de stukken toegezonden aan de
officier van justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is
gelegen die bevoegd is tot kennisneming van het misdrijf.

5°. Tenzij de ter terechtzitting verschenen verdachte of zijn aldaar
aanwezige raadsman voorlezing of mededeling van de korte inhoud van
bepaald aangeduide stukken verlangt, kan de kantonrechter in plaats
van de voorlezing van de processen-verbaal, de verslagen van
deskundigen of andere stukken vermeld in artikel 301, gelasten dat in
het proces-verbaal van de terechtzitting wordt aangetekend dat die
stukken zijn overgelegd; daarop mag ook ten bezware van de verdachte
acht worden geslagen.

6°. [Vervallen.]

7°. [Vervallen.]

8°. [Vervallen.]

9°. [Vervallen.]

10°. De ambtenaar van het openbaar ministerie behoeft bij de uitspraak
van het vonnis niet tegenwoordig te zijn.

11°. [Vervallen.]

12°. [Vervallen.]

13°. [Vervallen.]

14°. De in artikel 366 bedoelde mededeling behoeft niet te geschieden
tenzij:

a. ten aanzien van de verdachte artikel 14a van het Wetboek van
Strafrecht is toegepast, dan wel,

b. een vrijheidsstraf is opgelegd, vervangende vrijheidsstraf
daaronder niet begrepen, dan wel,

c. een bijkomende straf is opgelegd, waarbij de ontzetting van
bepaalde rechten of de ontzegging van bepaalde bevoegdheden is
uitgesproken.

Derde Boek. Rechtsmiddelen

A. Gewone rechtsmiddelen

Titel I [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 399 [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 400 [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 401 [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 402 [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 403 [Vervallen per 01-03-2007]

Titel II. Hooger beroep van uitspraken

Artikel 404

1. Tegen de vonnissen betreffende misdrijven, door de rechtbank als
einduitspraak of in de loop van het onderzoek ter terechtzitting
gegeven, staat hoger beroep open voor de officier van justitie bij het
gerecht dat het vonnis heeft gewezen, en voor de verdachte die niet
van de gehele telastlegging is vrijgesproken.

2. Tegen de vonnissen betreffende overtredingen, door de rechtbank
alseinduitspraak of in de loop van het onderzoek gegeven, staat hoger
beroep open voor de officier van justitie bij het gerecht dat het
vonnis heeft gewezen, en voor de verdachte die niet van de gehele
telastlegging is vrijgesproken, tenzij terzake in de einduitspraak:

a. met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht
geen straf of maatregel werd opgelegd, of

b. geen andere straf of maatregel werd opgelegd dan een geldboete
tot een maximum - of, wanneer bij het vonnis twee of meer
geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een gezamenlijk
maximum - van EUR 50.

3. In afwijking van het tweede lid staat voor de verdachte hoger
beroep open tegen een bij verstek gewezen vonnis als bedoeld in het
tweede lid, onder a en b, indien de dagvaarding of oproeping om op de
terechtzitting in eerste aanleg te verschijnen of de aanzegging of
oproeping voor de nadere terechtzitting aan de verdachte niet in
persoon is gedaan of betekend en zich geen andere omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van
de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was. De vorige
zin is niet van toepassing in geval de dagvaarding of oproeping binnen
zes weken nadat door de verdachte op de voet van artikel 257e verzet
is gedaan, rechtsgeldig aan de verdachte is betekend met inachtneming
van artikel 588a.

4. Tegen de in het tweede lid, onder a en b, bedoelde vonnissen
waartegen geen hoger beroep openstaat, staat evenmin beroep in
cassatie open, tenzij zij een overtreding betreffen van een
verordening van een provincie, een gemeente, een waterschap of een met
toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld openbaar
lichaam.

5. Zijn in eerste aanleg strafbare feiten gevoegd aan het oordeel van
de rechtbank onderworpen, dan kan de verdachte alleen hoger beroep
instellen van die gevoegde zaken waarin hij niet van de gehele
telastlegging is vrijgesproken.

Artikel 405 [Vervallen per 01-01-1936]

Artikel 406

1. Tegen vonnissen die geen einduitspraken zijn, is het hoger beroep
slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak toegelaten.

2. Het eerste lid is niet van toepassing in het geval dat hoger beroep
wordt aangetekend tegen het bevel tot gevangenhouding of
gevangenneming en tegen de afwijzing van een verzoek tot opheffing van
het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming.

Artikel 407

1. Het hooger beroep kan slechts tegen het vonnis in zijn geheel
worden ingesteld.

2. Zijn echter in eersten aanleg strafbare feiten gevoegd aan het
oordeel van de rechtbank onderworpen, dan kan het hooger beroep tot
het vonnis voor zoover dit eene of meer der gevoegde zaken betreft,
worden beperkt.

Artikel 408

1. Het hoger beroep moet binnen veertien dagen na de einduitspraak
worden ingesteld indien:

a. de dagvaarding of oproeping om op de terechtzitting te
verschijnen of de aanzegging of oproeping voor de nadere
terechtzitting aan de verdachte in persoon is gedaan of betekend;

b. de verdachte op de terechtzitting of nadere terechtzitting is
verschenen;

c. zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van de nadere
terechtzitting de verdachte tevoren bekend was;

d. de dagvaarding of oproeping binnen zes weken nadat door de
verdachte op de voet van artikel 257e verzet is gedaan,
rechtsgeldig aan de verdachte is betekend met inachtneming van
artikel 588a en in eerste aanleg geen onvoorwaardelijke straf of
maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming van langere duur
meebrengt dan zes maanden.

2. In andere gevallen dan de in het eerste lid genoemde moet het hoger
beroep worden ingesteld binnen veertien dagen nadat zich een
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de
einduitspraak de verdachte bekend is.

3. Het tweede lid is niet van toepassing in geval van een verstrekking
van een afschrift van het vonnis, als bedoeld in artikel 45b van de
Overleveringswet.

4. Indien het onderzoek op de terechtzitting voor onbepaalde tijd is
geschorst en de aanzegging of oproeping voor de nadere terechtzitting
niet in persoon is gedaan of betekend, dan is de termijn bedoeld in
het tweede lid van toepassing, tenzij

a. de verdachte op de nadere terechtzitting is verschenen of

b. zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de dag van de nadere terechtzitting de verdachte
tevoren bekend was.

Indien een van deze twee uitzonderingen zich voordoet, is de termijn
genoemd in de aanhef van het eerste lid van toepassing.

Artikel 408a

Indien het hoger beroep is ingesteld door de verdachte in persoon of door
een gemachtigde ingevolge artikel 450, eerste en tweede lid, kan aanstonds
een oproeping van de verdachte worden betekend om tegen een bepaalde datum
ter terechtzitting te verschijnen, ten einde terecht te staan ter zake van
een of meer van de feiten hem in eerste aanleg telastegelegd.

Artikel 409

1. Nadat hooger beroep is ingesteld, zendt de griffier van de
rechtbank de stukken van het geding zoo spoedig mogelijk aan den
griffier van het gerechtshof.

2. Indien hoger beroep alleen door de officier van justitie is
ingesteld, geschiedt de inzending niet of wordt aan haar, heeft zij
ten onrechte plaatsgehad, geen gevolg gegeven, dan nadat het beroep
aan de verdachte is betekend.

3. Is het hoger beroep door de officier van justitie de verdachte niet
in persoon betekend, dan vindt het tweede lid overeenkomstige
toepassing, zolang de termijn voor het instellen van hoger beroep voor
de verdachte niet is verstreken dan wel, indien de verdachte inmiddels
hoger beroep heeft ingesteld, zolang de termijn voor het indienen van
een schriftuur als bedoeld in artikel 410 niet is verstreken.

4. Indien de officier van justitie hoger beroep heeft ingesteld tegen
een vonnis waarbij de verdachte van de gehele telastlegging is
vrijgesproken, terwijl het vonnis is gewezen nadat de dagvaarding of
oproeping om op de terechtzitting in eerste aanleg te verschijnen of
de aanzegging of oproeping voor de nadere terechtzitting aan de
verdachte niet in persoon is gedaan of betekend en zich geen andere
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de
terechtzitting of van de nadere terechtzitting de verdachte tevoren
bekend was, geschiedt de inzending niet of wordt aan haar, heeft zij
ten onrechte plaatsgehad, geen gevolg gegeven, dan nadat het hoger
beroep aan de verdachte in persoon is betekend.

Artikel 410

1. De officier van justitie dient binnen veertien dagen na het
instellen van hoger beroep een schriftuur, houdende grieven, in op de
griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen. De verdachte kan
aldaar binnen veertien dagen na de instelling van het hoger beroep een
schriftuur, houdende grieven, indienen.

2. De schriftuur wordt onverwijld bij de processtukken gevoegd.

3. De verdachte kan, onverminderd artikel 414, in de schriftuur
opgeven welke getuigen en deskundigen hij ter terechtzitting wil doen
oproepen. Deze opgave wordt als een opgave in de zin van artikel 263,
tweede lid, aangemerkt. Artikel 264 is van overeenkomstige toepassing.
De advocaat-generaal kan, in het geval de berechting in eerste aanleg
op tegenspraak heeft plaatsgevonden, oproeping voorts weigeren indien
de getuige of deskundige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel
door de rechter-commissaris is gehoord en horen ter terechtzitting
niet noodzakelijk is te achten.

4. Ingeval door de verdachte geen schriftuur als bedoeld in het eerste
lid wordt ingediend, dient hij binnen veertien dagen na het instellen
van het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank als bedoeld in
artikel 410a, eerste lid, een schriftuur in op de griffie van het
gerecht dat het vonnis heeft gewezen, met een opgave van de redenen
voor het instellen van het hoger beroep. Deze verplichting geldt niet
in het geval, omschreven in artikel 410a, tweede lid.

Artikel 410a

1. Ingeval hoger beroep openstaat en is ingesteld tegen een vonnis
betreffende uitsluitend een of meer overtredingen of misdrijven waarop
naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van niet meer dan
vier jaren is gesteld, waarbij geen andere straf of maatregel is
opgelegd dan een geldboete tot een maximum - of, wanneer bij het
vonnis twee of meer geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een
gezamenlijk maximum - van EUR 500, wordt het ingestelde hoger beroep
slechts ter terechtzitting aanhangig gemaakt en behandeld indien zulks
naar het oordeel van de voorzitter in het belang van een goede
rechtsbedeling is vereist.

2. De behandeling ter terechtzitting van een ingesteld hoger beroep
tegen een bij verstek gewezen vonnis van de rechtbank, niet zijnde de
kantonrechter, is in ieder geval in het belang van een goede
rechtsbedeling vereist indien de dagvaarding of oproeping om op de
terechtzitting in eerste aanleg te verschijnen of de aanzegging of
oproeping voor de nadere terechtzitting aan de verdachte niet in
persoon is gedaan of betekend en zich geen andere omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van
de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was. De vorige
zin is niet van toepassing in geval de dagvaarding of oproeping binnen
zes weken nadat door de verdachte op de voet van artikel 257e verzet
is gedaan, rechtsgeldig aan de verdachte is betekend met inachtneming
van artikel 588a.

3. Indien de voorzitter op grond van de ingediende schriftuur en de
stukken van het geding, waaronder het verkorte vonnis of de
aantekening van het vonnis, oordeelt dat in het belang van een goede
rechtsbedeling behandeling in hoger beroep vereist is, beveelt deze
dat de zaak op de voet van artikel 412 in hoger beroep ter
terechtzitting aanhangig wordt gemaakt.

4. In het andere geval beslist de voorzitter bij een met redenen
omklede beschikking dat het hoger beroep buiten behandeling wordt
gelaten. Deze beschikking geldt als een beslissing op het rechtsmiddel
als bedoeld in artikel 557, eerste lid.

5. Indien de verdachte ingevolge artikel 408a in de zaak is opgeroepen
om tegen een bepaalde datum ter terechtzitting te verschijnen geldt de
oproeping als ingetrokken door de in het vierde lid bedoelde
beschikking.

6. Een beschikking als bedoeld in het derde en vierde lid wordt aan de
verdachte betekend.

7. In het geval, bedoeld in het vierde lid, staat tegen het vonnis
waarop de beschikking van de voorzitter betrekking heeft, geen beroep
in cassatie open.

Artikel 411

1. Bij het gerechtshof worden strafzaken, behoudens in de wet genoemde
uitzonderingen, behandeld en beslist door een meervoudige kamer.

2. Een zaak kan in hoger beroep door een enkelvoudige kamer worden
behandeld, indien:

a. de zaak naar het aanvankelijk oordeel van het openbaar
ministerie van eenvoudige aard is en de verdachte ter zake van
hetgeen in eerste aanleg te zijnen laste is bewezen verklaard,
een straf of maatregel is opgelegd, en tevens

b. de zaak in eerste aanleg door de kantonrechter of de
politierechter is behandeld, en daarbij niet een gevangenisstraf
van meer dan zes maanden is opgelegd.

3. Indien de zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer
ongeschikt is voor behandeling en beslissing door de enkelvoudige
kamer, verwijst zij deze naar de meervoudige kamer.

4. De zaak wordt bij verwijzing op de bestaande telastlegging
aanhangig gemaakt door aanzegging aan de verdachte, vanwege het
openbaar ministerie, van de dag van de nadere terechtzitting. Op deze
aanzegging zijn de artikelen 412, derde lid, en 413 van
overeenkomstige toepassing. Op de behandeling voor de meervoudige
kamer is artikel 377, tweede, derde en vierde lid, mede van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 411a

1. Indien tegen het vonnis in eerste aanleg hoger beroep is ingesteld,
doch het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep nog niet is
aangevangen, kan de rechter-commissaris behorende bij de rechtbank die
in eerste aanleg heeft gevonnist of de raadsheer-commissaris behorende
bij het gerechtshof, op de vordering van het openbaar ministerie of op
het verzoek van de verdachte of diens raadsman, nader onderzoek
verrichten.

2. Het onderzoek door de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris
vindt plaats overeenkomstig de tweede tot en met vijfde en zevende
afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek.

Artikel 412

1. Zo mogelijk binnen acht dagen nadat de stukken op de griffie zijn
overgebracht, bepaalt de voorzitter op voordracht van de
advocaat-generaal, de dag van de terechtzitting, behoudens in geval
van toepassing van artikel 408a. Artikel 258, tweede lid, tweede tot
en met vierde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

2. De zaak wordt in hoger beroep ter terechtzitting aanhangig gemaakt
door een oproeping of dagvaarding vanwege de advocaat-generaal aan de
verdachte betekend, ten einde terecht te staan ter zake van een of
meer van de feiten hem in eerste aanleg telastegelegd.

3. Ten aanzien van die dagvaarding is artikel 260 van toepassing,
behoudens dat daarbij de verdachte, in plaats van op de voorschriften
van artikel 262, eerste lid, op die van artikel 414 wordt opmerkzaam
gemaakt.

4. Op de gronden in artikel 259 vermeld, kunnen verschillende zaken
gevoegd aanhangig worden gemaakt.

Artikel 413

1. Tussen de dag waarop de dagvaarding aan de verdachte is betekend en
die der terechtzitting moet een termijn van tenminste tien dagen
verlopen. Artikel 265, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Heeft de benadeelde partij zich in eerste aanleg in het geding
gevoegd, dan doet de advocaat-generaal haar den dag schriftelijk
mededelen waarop de zaak op de terechtzitting zal worden behandeld.

3. Indien het slachtoffer of de nabestaande in eerste aanleg gebruik
heeft gemaakt van zijn recht om te verklaren op grond van artikel 51e,
doet de advocaat-generaal deze schriftelijk mededeling van de datum en
het tijdstip waarop de zaak op de terechtzitting zal worden behandeld.

Artikel 414

1. De advocaat-generaal en de verdachte kunnen zoowel ter
terechtzitting in eersten aanleg gehoorde als nieuwe getuigen en
deskundigen doen dagvaarden of schriftelijk doen oproepen. Zij kunnen
ook nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging overleggen.

2. De artikelen 263, tweede tot en met vijfde lid, en 264 zijn van
overeenkomstige toepassing. Indien de verdachte hoger beroep heeft
ingesteld kan de advocaat-generaal bij een met redenen omklede
beslissing een niet bij schriftuur door de verdachte opgegeven getuige
of deskundige weigeren te doen oproepen, indien horen ter
terechtzitting niet noodzakelijk is te achten.

3. Het slachtoffer of de nabestaande die in eerste aanleg geen gebruik
heeft gemaakt van zijn recht om te verklaren op grond van artikel 51e,
kan van zijn voornemen daartoe schriftelijk kennis geven aan de
advocaat-generaal of het gerechtshof. Artikel 260, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 415

1. Behoudens de volgende artikelen van deze titel, zijn de artikelen
268 tot en met 314, 315 tot en met 353 en 356 tot en met 366a op het
rechtsgeding voor het gerechtshof van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in afwijking van het tweede lid van artikel 365a
aanvulling ook plaats vindt indien het cassatieberoep meer dan drie
maanden na de dag van de uitspraak is ingesteld of sprake is van een
hoger beroep als bedoeld in artikel 410a, eerste lid.

2. Het gerechtshof richt het onderzoek ter terechtzitting op de
bezwaren die door de verdachte en het openbaar ministerie worden
ingebracht tegen het vonnis, in eerste aanleg gewezen, en op hetgeen
overigens nodig is.

Artikel 416

1. Ingeval hoger beroep is ingesteld door de officier van justitie,
geeft de advocaat-generaal bij gelegenheid van de voordracht der zaak
mondeling een toelichting op de bezwaren tegen het vonnis. De
advocaat-generaal geeft in voorkomende gevallen tevens op waarom door
de officier van justitie geen schriftuur houdende grieven is
ingediend. Na de voordracht van de advocaat-generaal wordt de
verdachte die hoger beroep heeft ingesteld, in de gelegenheid gesteld
zijn bezwaren tegen het vonnis op te geven.

2. Indien de verdachte geen schriftuur houdende grieven heeft
ingediend noch mondeling bezwaren tegen het vonnis opgeeft, kan het
door de verdachte ingestelde hoger beroep zonder onderzoek van de zaak
zelf niet-ontvankelijk worden verklaard.

3. Indien van de zijde van het openbaar ministerie geen schriftuur
houdende grieven, als bedoeld in artikel 410, eerste lid, is
ingediend, kan het door de officier van justitie ingestelde hoger
beroep zonder onderzoek van de zaak zelf niet-ontvankelijk worden
verklaard.

Artikel 417

1. Processen-verbaal, verslagen van deskundigen of andere stukken,
welke in eersten aanleg zijn voorgelezen, mogen ook voor de
behandeling in hooger beroep als voorgelezen worden aangemerkt.

2. Indien de verdachte verzoekt dat bepaalde stukken opnieuw zullen
worden voorgelezen, wordt aan dat verzoek gevolg gegeven, voor zoover
het gerechtshof oordeelt dat daardoor redelijke grenzen niet worden
overschreden.

Artikel 418

1. De oproeping van niet verschenen getuigen kan worden geweigerd in
de gevallen, genoemd in artikel 288.

2. In het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft
plaatsgevonden, kan oproeping ook worden geweigerd indien de getuige
of deskundige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de
rechter-commissaris is gehoord en het gerechtshof horen ter
terechtzitting niet noodzakelijk oordeelt.

3. Indien de verdachte hoger beroep heeft ingesteld kan oproeping van
een niet bij schriftuur door de verdachte opgegeven getuige of
deskundige worden geweigerd indien horen ter terechtzitting niet
noodzakelijk is te achten.

Artikel 419

In geval van artikel 295 wordt het proces-verbaal met de andere
processtukken door den advocaat-generaal toegezonden aan de officier van
justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is gelegen die in
eerste aanleg heeft gevonnist, en is alleen die rechtbank bevoegd van het
misdrijf kennis te nemen.

Artikel 420

1. In de gevallen van de artikelen 295, 316 en 347 wordt het onderzoek
gevoerd door een rechter-commissaris in de rechtbank die in eerste
aanleg heeft gevonnist dan wel een raadsheer-commissaris bij het
gerechtshof waar de zaak aanhangig is.

2. Het onderzoek door rechter- of raadsheer-commissaris, bedoeld in
het eerste lid wordt overeenkomstig de tweede tot en met de vijfde en
de zevende afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek gevoerd.
Bij het onderzoek door de raadsheer-commissaris is de Tweede Titel van
het Tweede Boek van overeenkomstige toepassing.

3. Indien het onderzoek geschiedt door een raadsheer-commissaris,
geldt al hetgeen bepaald is omtrent de rechtbank, de
rechter-commissaris, de officier van justitie en de griffier, ten
aanzien van het gerechtshof, de raadsheer-commissaris, de
advocaat-generaal en de griffier van het gerechtshof.

4. Na afloop van het onderzoek doet de rechter- of
raadsheer-commissaris de stukken aan het gerechtshof toekomen.

Artikel 421

1. De benadeelde partij die zich niet overeenkomstig artikel 51g,
eerste of derde lid, in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, is
daartoe onbevoegd in het geding in hoger beroep.

2. Heeft de voeging in eerste aanleg plaats gehad, dan duurt zij, voor
zover de gevorderde schadevergoeding is toegewezen, van rechtswege
voort in hoger beroep.

3. Voor zover de gevorderde schadevergoeding niet is toegewezen kan de
benadeelde partij zich binnen de grenzen van haar eerste vordering in
hoger beroep voegen. Titel IIIa van het Eerste Boek is, met
uitzondering van artikel 51f, eerste tot en met derde lid, van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de ingevolge
artikel 51g vereiste opgave kan worden volstaan met een verwijzing
naar de opgave van de eerste vordering, indien deze ongewijzigd is
gebleven.

4. Indien geen hoger beroep is ingesteld, kan de benadeelde partij
tegen het deel van het vonnis waarbij haar vordering is afgewezen,
tegen deze afwijzing in hoger beroep komen bij het gerechtshof. De
tweede afdeling van de Zesde Titel van Boek II is niet van toepassing.
De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake
het rechtsgeding in hoger beroep en cassatie zijn van overeenkomstige
toepassing. Voor het geding wordt geen griffierecht geheven.

5. Indien geen hoger beroep is ingesteld en tegen de vordering op de
voet van artikel 51g, vierde lid, verweer is gevoerd door de ouders of
voogd van de veroordeelde, kunnen deze tegen de toewijzing van de
vordering in hoger beroep komen bij het gerechtshof. De tweede
afdeling van de Zesde Titel van Boek II is niet van toepassing. De
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake het
rechtsgeding in hoger beroep zijn van overeenkomstige toepassing. Voor
het geding wordt geen griffierecht geheven.

Artikel 422

1. Na sluiting van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep
stelt het gerechtshof naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting vast of de uitreiking van de dagvaarding of oproeping
in hoger beroep geldig is alsmede of het hoger beroep is ingesteld
overeenkomstig de eisen die dit wetboek daaraan stelt.

2. Indien de uitreiking van de dagvaarding of oproeping in hoger
beroep geldig is en het hoger beroep overeenkomstig de eisen van dit
wetboek is ingesteld, geschiedt de beraadslaging in hoger beroep,
bedoeld in de artikelen 348 en 350, naar aanleiding van het onderzoek
op de terechtzitting in hoger beroep. De beraadslaging geschiedt
voorts naar aanleiding van het onderzoek in eerste aanleg, zoals dit
volgens het proces-verbaal van die terechtzitting heeft plaatsgehad,
tenzij artikel 378a of artikel 395a in eerste aanleg is toegepast.

Artikel 422a

1. Indien het gerechtshof van oordeel is dat de dagvaarding in eerste
aanleg op een andere grond dan wegens een aan de telastlegging klevend
gebrek nietig had behoren te worden verklaard, doet het gerechtshof de
zaak zelf af, tenzij terugwijzing naar dezelfde rechtbank door de
advocaat-generaal of de verdachte ter terechtzitting is verlangd.
Terugwijzing vindt ook zonder uitdrukkelijk gebleken verlangen van de
verdachte plaats indien de verdachte niet ter terechtzitting aanwezig
is en de dagvaarding om op de terechtzitting in hoger beroep te
verschijnen of de aanzegging of oproeping voor de nadere
terechtzitting aan de verdachte niet in persoon is gedaan of betekend
en zich geen andere omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit
dat de dag van de terechtzitting of van de nadere terechtzitting de
verdachte tevoren bekend was.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de
oproeping of aanzegging om op de nadere terechtzitting in eerste
aanleg te verschijnen nietig had behoren te worden verklaard.

Artikel 423

1. Het gerechtshof kan het vonnis hetzij geheel bevestigen, hetzij
gedeeltelijk bevestigen en gedeeltelijk vernietigen, hetzij geheel
vernietigen. Het gerechtshof bevestigt het vonnis geheel hetzij met
gehele of gedeeltelijke overneming hetzij met aanvulling of
verbetering van gronden. Ingeval het vonnis geheel of gedeeltelijk
wordt vernietigd, doet het gerechtshof wat de rechtbank had behoren te
doen, behoudens terugwijzing op grond van het tweede lid.

2. Indien de hoofdzaak niet door de rechtbank is beslist en het
onderzoek daarvan gevolg moet zijn van de vernietiging van het vonnis,
doet het gerechtshof de zaak zelf af, tenzij terugwijzing naar
dezelfde rechtbank door de advocaat-generaal of de verdachte ter
terechtzitting is verlangd. Terugwijzing vindt ook zonder
uitdrukkelijk gebleken verlangen van de verdachte plaats indien de
verdachte niet ter terechtzitting aanwezig is en de dagvaarding om op
de terechtzitting in hoger beroep te verschijnen of de aanzegging of
oproeping voor de nadere terechtzitting aan de verdachte niet in
persoon is gedaan of betekend en zich geen andere omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van
de nadere terechtzitting de verdachte tevoren bekend was. In geval van
terugwijzing doet de rechtbank recht met inachtneming van 's hofs
arrest.

3. In geval van vernietiging van het vonnis is het gerechtshof
niettemin bevoegd bepaalde gedeelten daarvan in zijn arrest over te
nemen.

4. Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is
uitgesproken en het hooger beroep slechts ingesteld is ten aanzien van
een of meer dier feiten, wordt, in geval van vernietiging ten aanzien
van de straf, bij het arrest de straf voor het andere feit of de
andere feiten bepaald.

Artikel 423a [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 424 [Vervallen per 01-03-2007]

Artikel 425

1. Degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer als bedoeld in
artikel 411, tweede lid, heeft de bevoegdheden die aan de voorzitter
van de meervoudige kamer toekomen.

2. De enkelvoudige kamer geeft na sluiting van het onderzoek op de
terechtzitting hetzij onmiddellijk hetzij diezelfde dag op een door
haar bij de sluiting van het onderzoek te bepalen uur mondeling
arrest.

3. Het arrest wordt in het proces-verbaal van de terechtzitting
aangetekend op de wijze door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
te bepalen:

a. indien de enkelvoudige kamer dit ambtshalve, op vordering van
de advocaat-generaal of op verzoek van de verdachte of zijn
raadsman, bij de uitspraak bepaalt;

b. indien het openbaar ministerie, de verdachte of zijn raadsman,
dan wel de benadeelde partij uiterlijk drie maanden na de
uitspraak daartoe een vordering indient of het verzoek doet;

c. indien een gewoon rechtsmiddel tegen het arrest wordt
aangewend;

d. indien het arrest bij verstek is gewezen en de dagvaarding
niet in persoon is betekend en zich geen omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting
aan de verdachte bekend was, terwijl op de terechtzitting
getuigen of deskundigen zijn gehoord dan wel de benadeelde partij
zich in het strafproces heeft gevoegd.

4. Zodra het proces-verbaal van de terechtzitting is getekend, kunnen
de verdachte en zijn raadsman daarvan kennis nemen. De enkelvoudige
kamer verstrekt desgevraagd een afschrift van het proces-verbaal aan
de verdachte en zijn raadsman.

5. De artikelen 365, vierde en vijfde lid, 381, eerste en tweede lid,
en 397a, eerste tot en met derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 426

1. Behoudens artikel 425, derde lid, en indien er schriftelijk arrest
wordt gewezen, blijft het opmaken van een proces-verbaal van de
terechtzitting achterwege en wordt de uitspraak binnen twee maal vier
en twintig uur op een aan het dubbel van de dagvaarding te hechten
stuk aangetekend. De aantekening wordt door de enkelvoudige kamer
gewaarmerkt.

2. De gegevens die de aantekening, bedoeld in het eerste lid, moet
bevatten, worden vastgesteld door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie. De aantekening vermeldt in elk geval:

a. de naam van de rechter, de dag van de uitspraak en de
omstandigheid of de uitspraak bij verstek of op tegenspraak is
gedaan;

b. indien een bewezen verklaring is uitgesproken, het strafbare
feit dat het bewezen verklaarde oplevert;

c. de opgelegde straf of maatregel, alsmede de wettelijke
voorschriften waarop deze is gegrond.

3. Zodra de aantekening is gewaarmerkt, kunnen de verdachte en zijn
raadsman daarvan kennisnemen. De enkelvoudige kamer verstrekt
desgevraagd een afschrift van de aantekening aan de verdachte en zijn
raadsman.

4. Wordt alsnog aan artikel 425, derde lid, onder b of c toepassing
gegeven, dan komt de in het eerste lid bedoelde aantekening te
vervallen. De griffier haalt alsdan de aantekening door.

5. De enkelvoudige kamer is bevoegd een schriftelijk arrest te wijzen.
Op vordering van de advocaat-generaal of op verzoek van de verdachte
of zijn raadsman of van de benadeelde partij is zij daartoe verplicht,
tenzij naar haar oordeel daarmee geen redelijk belang is gediend. De
uitspraak mag alsdan in geen geval later plaatsvinden dan op de
veertiende dag na sluiting van het onderzoek. De uitspraak geschiedt
zo veel mogelijk door de rechter die over de zaak heeft geoordeeld.

Titel III. Beroep in cassatie van uitspraken

Artikel 427

1. Tegen de arresten van de gerechtshoven, als uitspraak gegeven,
betreffende misdrijven staat beroep in cassatie open voor het openbaar
ministerie bij het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, en de
verdachte.

2. Tegen arresten van de gerechtshoven, als uitspraak gegeven,
betreffende overtredingen staat beroep in cassatie open voor het
openbaar ministerie bij het gerecht dat het arrest heeft gewezen, en
de verdachte, tenzij terzake in de einduitspraak:

a. met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht
geen straf of maatregel werd opgelegd, of

b. geen andere straf of maatregel werd opgelegd dan een geldboete
tot een maximum - of, wanneer bij het arrest twee of meer
geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een gezamenlijk
maximum - van EUR 250.

3. Tegen de arresten, bedoeld in het tweede lid, onder a en b, staat
niettemin beroep in cassatie open indien zij een overtreding betreffen
van een verordening van een provincie, een gemeente, een waterschap of
een met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld
openbaar lichaam.

4. Hoger beroep schorst de rechtsgevolgen van beroep in cassatie;
indien in de lagere aanleg een uitspraak wordt gegeven over een of
meer van de vragen, bedoeld in de artikelen 351 en 352 vervalt het
ingestelde beroep in cassatie.

Artikel 428

Tegen vonnissen of arresten die geen einduitspraken zijn, is het beroep in
cassatie slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak toegelaten.

Artikel 429

Het beroep in cassatie kan ook tegen een gedeelte van het vonnis of arrest
worden ingesteld.

Artikel 430 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 431

Verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven, geeft grond
tot vernietiging, zowel wanneer dat verzuim heeft plaats gehad in het
vonnis of arrest zelf, als wanneer het heeft plaats gehad in de loop van
het rechtsgeding.

Artikel 432

1. Het beroep in cassatie moet binnen veertien dagen na de
einduitspraak worden ingesteld indien:

a. de dagvaarding of oproeping om op de terechtzitting te
verschijnen of de aanzegging of oproeping voor de nadere
terechtzitting aan de verdachte in persoon is gedaan of betekend;

b. de verdachte op de terechtzitting of nadere terechtzitting is
verschenen;

c. zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de dag van de terechtzitting of van de nadere
terechtzitting de verdachte tevoren bekend was;

d. de dagvaarding of oproeping binnen zes weken nadat door de
verdachte hoger beroep is ingesteld, rechtsgeldig aan de
verdachte is betekend met inachtneming van artikel 588a en in
hoger beroep geen onvoorwaardelijke straf of maatregel is
opgelegd die vrijheidsbeneming van langere duur meebrengt dan zes
maanden.

2. In andere gevallen dan de in het eerste lid genoemde moet cassatie
worden ingesteld binnen veertien dagen nadat zich een omstandigheid
heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat het vonnis of arrest de
verdachte bekend is.

3. Indien het onderzoek op de terechtzitting voor onbepaalde tijd is
geschorst en de aanzegging of oproeping voor de nadere terechtzitting
niet in persoon is gedaan of betekend, is de termijn bedoeld in het
tweede lid van toepassing, tenzij

a. de verdachte op de nadere terechtzitting is verschenen of

b. zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de dag van de nadere terechtzitting de verdachte
tevoren bekend was.

Indien een van deze twee uitzonderingen zich voordoet, is de termijn
genoemd in de aanhef van het eerste lid van toepassing.

Artikel 433

1. Indien alleen het openbaar ministerie beroep in cassatie heeft
ingesteld, wordt het beroep aan de verdachte in persoon aangezegd,
tenzij zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat
het beroep de verdachte bekend is.

2. De verdachte kan binnen veertien dagen nadat aan hem de aanzegging
van het beroep door het openbaar ministerie in persoon is betekend of
zich enige andere omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit voortvloeit
dat het beroep hem bekend is, zijnerzijds alsnog beroep in cassatie
instellen.

3. Indien de benadeelde partij zich in het geding gevoegd heeft, wordt
haar van elk ingesteld beroep in cassatie, binnen veertien dagen na de
aantekening vanwege het openbaar ministerie bij het gerecht dat het
vonnis of arrest heeft gewezen, kennis gegeven.

Artikel 434

1. De griffier van het gerecht, dat het vonnis of arrest heeft gewezen
waartegen beroep in cassatie is ingesteld, zendt de stukken van het
geding zo spoedig mogelijk aan de griffier van de Hoge Raad.

2. Indien door het openbaar ministerie beroep in cassatie is ingesteld
tegen een vonnis waartegen voor de verdachte nog hoger beroep
openstaat, geschiedt de in het eerste lid bedoelde inzending niet of
wordt zij, heeft zij ten onrechte plaatsgehad, geacht niet eerder te
hebben plaatsgevonden, dan nadat de termijn voor het hoger beroep is
verstreken.

3. Indien alleen het openbaar ministerie beroep in cassatie heeft
ingesteld, geschiedt de inzending niet of wordt aan haar, heeft zij
ten onrechte plaats gehad, geen gevolg gegeven, dan nadat de in het
eerste lid van artikel 433 bedoelde aanzegging heeft plaats gevonden
of zich enige andere omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit
voortvloeit dat het beroep de verdachte bekend is.

Artikel 435

1. Na ontvangst van de stukken van het geding door de griffier van de
Hoge Raad wordt door de procureur- generaal aan de verdachte dan wel,
indien door het openbaar ministerie beroep in cassatie is ingesteld,
aan het openbaar ministerie en aan de verdachte aangezegd dat de
stukken van het geding bij de Hoge Raad zijn ingekomen onder
mededeling dat de zaak door de Hoge Raad in behandeling zal worden
genomen na verloop van de in het tweede onderscheidenlijk eerste lid
van artikel 437 bedoelde termijn. In de aanzegging wordt gewezen op
artikel 437.

2. Van de ontvangst van de stukken, bedoeld in het eerste lid, wordt
eveneens kennis gegeven aan de benadeelde partij indien deze zich in
het geding heeft gevoegd. In de kennisgeving wordt gewezen op artikel
437, derde lid.

3. In afwijking van artikel 586, eerste lid, tweede volzin, geschiedt
de aanzegging aan het openbaar ministerie door toezending van een
gewone of aangetekende brief over de post.

Artikel 436

1. Na de aanzegging bedoeld in artikel 435, eerste lid, bepaalt de
voorzitter een rechtsdag met inachtneming van de termijnen bedoeld in
artikel 437, eerste, onderscheidenlijk, tweede lid.

2. Aan de verdachte dan wel, indien zich bij de Hoge Raad namens de
verdachte een raadsman heeft gesteld, aan de raadsman wordt mededeling
gedaan van de dag voor de behandeling van de zaak bepaald.

Artikel 437

1. Indien het openbaar ministerie beroep in cassatie heeft ingesteld,
is het op straffe van niet-ontvankelijkheid verplicht binnen een maand
nadat de in het eerste lid van artikel 435 bedoelde aanzegging aan het
openbaar ministerie is verzonden bij de Hoge Raad een schriftuur in te
dienen, houdende zijn middelen van cassatie.

2. De verdachte door of namens wie beroep in cassatie is ingesteld, is
op straffe van niet-ontvankelijkheid verplicht binnen twee maanden
nadat de in het eerste lid van artikel 435 bedoelde aanzegging is
betekend, bij de Hoge Raad door zijn raadsman een schriftuur te doen
indienen, houdende zijn middelen van cassatie.

3. De benadeelde partij is bevoegd binnen een maand nadat de in het
tweede lid van artikel 435 bedoelde kennisgeving is verzonden,
harerzijds bij de Hoge Raad door een advocaat een schriftuur te doen
indienen, houdende haar middelen over een rechtspunt hetwelk
uitsluitend haar vordering betreft. Gedurende die tijd is zij bevoegd
tot kennisneming van de processtukken.

Artikel 438

1. Alle zaken worden in behandeling genomen op een openbare
terechtzitting voor strafzaken van de enkelvoudige kamer van de Hoge
Raad.

2. De enkelvoudige kamer verwijst een zaak naar de meervoudige kamer:

a. wanneer de raadsman van de verdachte te kennen heeft gegeven
de middelen van cassatie mondeling te willen toelichten dan wel
het door het openbaar ministerie ingestelde beroep in cassatie
mondeling te willen tegenspreken, en niet wordt volstaan met het
overleggen van een schriftelijke toelichting;

b. wanneer de advocaat van de benadeelde partij te kennen heeft
gegeven de middelen van de benadeelde partij mondeling te willen
toelichten, en niet wordt volstaan met het overleggen van een
schriftelijke toelichting;

c. wanneer zij de dag voor de uitspraak bepaalt, behoudens in het
geval, omschreven in artikel 440, derde lid;

d. wanneer zij verwijzing wenselijk acht.

3. De meervoudige kamer verwijst een zaak wederom naar de enkelvoudige
kamer, indien zulks in enige stand van het geding nodig is.

Artikel 439

1. Op de dienende rechtsdag of op een nadere rechtsdag neemt de
procureur-generaal zijn conclusie, die hij in geschrift aan de Hoge
Raad voorlegt. Hierna wordt de dag voor de uitspraak bepaald.

2. In het geval dat namens de verdachte niet tijdig een schriftuur met
middelen van cassatie is ingediend, kan de procureur-generaal afzien
van het nemen van een conclusie.

3. Aan de raadsman die namens de verdachte een schriftuur met middelen
van cassatie heeft ingediend, wordt een afschrift van de conclusie
toegezonden.

4. Desgelijks wordt gehandeld ten aanzien van de advocaat die namens
de benadeelde partij een schriftuur met middelen van cassatie heeft
ingediend.

5. De raadsman van de verdachte dan wel de advocaat van de benadeelde
partij kan binnen twee weken na verzending van het afschrift van de
conclusie zijn schriftelijk commentaar daarop aan de Hoge Raad doen
toekomen.

Artikel 440

1. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet ontvankelijk,
verwerpt het beroep of vernietigt het vonnis of arrest geheel of
gedeeltelijk, hetzij op de aangevoerde, hetzij op andere gronden.

2. Indien de bestreden uitspraak wordt vernietigd, doet de Hoge Raad
de zaak zelf af indien dit mogelijk is zonder in een nieuw onderzoek
naar de feiten te treden.

De Hoge Raad kan na vernietiging van de bestreden uitspraak de zaak -
teneinde met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad opnieuw,
dan wel verder te worden berecht en afgedaan - terugwijzen naar de
rechter die haar heeft gewezen, dan wel verwijzen:

a. wanneer de vernietigde uitspraak was gedaan door een
rechtbank, naar het gerechtshof van het ressort;

b. wanneer de vernietigde uitspraak was gedaan door een
gerechtshof, naar een ander gerechtshof.

3. De beslissing dat het beroep in cassatie niet ontvankelijk wordt
verklaard kan in het geval niet tijdig een schriftuur is ingediend
houdende middelen van cassatie door de enkelvoudige kamer worden
gegeven.

Artikel 441

Zo de artikelen der wet waarop de oplegging van straf of maatregel berust,
niet in het vonnis of arrest zijn vermeld, kan de Hoge Raad er mee
volstaan, dit alleen te dien aanzien te vernietigen en te doen wat de
rechter had behoren te doen.

Artikel 442

1. Het arrest wordt ondertekend door de voorzitter en de raadsheren
die over de zaak hebben geoordeeld, alsmede door de griffier die bij
de beraadslaging tegenwoordig is geweest.

2. Indien een of meer van diegenen die over de zaak hebben geoordeeld
daartoe buiten staat zijn dan wel de griffier die bij de beraadslaging
tegenwoordig is geweest daartoe buiten staat is, wordt hiervan aan het
slot van het arrest melding gemaakt.

Artikel 443

Het arrest wordt op een openbare zitting van de enkelvoudige kamer van de
Hoge Raad uitgesproken in aanwezigheid van de griffier en de
procureur-generaal.

Artikel 444

1. Een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de
Hoge Raad wordt zo spoedig mogelijk door de procureur-generaal
gezonden aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de uitspraak
heeft gedaan.

2. De procureur-generaal geeft tevens van de beslissing kennis aan de
verdachte en aan de benadeelde partij indien deze zich in het geding
heeft gevoegd.

3. De procureur-generaal verstrekt desgevraagd een afschrift van het
arrest van de Hoge Raad aan de verdachte en de benadeelde partij,
bedoeld in het tweede lid.

4. Artikel 365, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Titel IV. Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen.
Bezwaarschriften

Artikel 445

Tegen beschikkingen staat hooger beroep of beroep in cassatie niet open en
is een bezwaarschrift niet toegelaten, dan in de gevallen bij dit wetboek
bepaald.

Artikel 446

1. Voor zover niet bijzondere bepalingen het recht van hoger beroep
van het openbaar ministerie regelen, kan dit van alle beschikkingen
van de rechtbank of de rechter-commissaris waarbij een krachtens dit
wetboek genomen vordering niet is toegewezen, binnen veertien dagen in
hoger beroep komen bij het gerechtshof of de rechtbank. Is echter de
hoofdzaak niet voor hoger beroep vatbaar dan is binnen gelijke termijn
alleen beroep in cassatie toegelaten.

2. Tegen alle zoodanige beschikkingen in hoogsten aanleg staat het
openbaar ministerie binnen veertien dagen daarna beroep in cassatie
open.

3. De Hooge Raad, het gerechtshof of de rechtbank beslist zoo spoedig
mogelijk.

Artikel 447

1. De partij die in hoger beroep gekomen is kan tegelijk met haar
verklaring op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de
beschikking is gegeven, een schriftuur, houdende haar grieven,
indienen.

2. Indien beroep in cassatie is ingesteld zendt de griffier van het
gerecht dat de beschikking heeft gewezen de stukken zo spoedig
mogelijk naar de griffier van de Hoge Raad.

3. Na ontvangst van de stukken van het geding door de griffier van de
Hoge Raad wordt door de procureur-generaal aan de partij die cassatie
heeft ingesteld aangezegd dat de stukken van het geding bij de Hoge
Raad zijn ingekomen. In de aanzegging wordt gewezen op het vierde
onderscheidenlijk vijfde lid. Artikel 435, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

4. Het openbaar ministerie is verplicht op straffe van
niet-ontvankelijkheid binnen een maand nadat de aanzegging is
verzonden een schriftuur houdende middelen van cassatie in te dienen.

5. De verdachte of andere belanghebbende is op straffe van
niet-ontvankelijkheid verplicht binnen een maand nadat de aanzegging
is betekend, bij de Hoge Raad door zijn raadsman onderscheidenlijk
door een advocaat een schriftuur te doen indienen, houdende zijn
middelen van cassatie.

6. Artikel 439, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

7. De schriftuur wordt onverwijld bij de processtukken gevoegd.

Artikel 448

1. De rechtbank, het gerechtshof of de Hooge Raad zullen het beroep of
het bezwaarschrift afwijzen, of bevelen hetgeen overeenkomstig de
bepalingen der wet behoort of had behooren te geschieden.

2. Indien het hooger beroep van of het bezwaarschrift tegen eene
handeling of beschikking van den rechter-commissaris gegrond wordt
geoordeeld, kan bij de rechterlijke beslissing voor het instellen of
voortzetten van dat onderzoek een andere rechter-commissaris worden
aangewezen.

Artikel 448a [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Artikel 449

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, wordt hoger beroep of beroep
in cassatie ingesteld door een verklaring, af te leggen door degene
die het rechtsmiddel aanwendt, op de griffie van het gerecht door of
bij hetwelk de beslissing is gegeven.

2. In gevallen waarin de verdachte ter uitvoering van een niet
onherroepelijk vonnis of arrest is aangehouden, kan hoger beroep of
beroep in cassatie door hem ook geschieden bij aangetekende brief,
gericht tot dezelfde griffie. Als dag van het beroep geldt in dit
geval de dag van ontvangst van de brief ter griffie.

3. Bezwaarschriften worden ingediend op de griffie van het gerecht
door of bij hetwelk de beslissing is gegeven of de handeling is
verricht.

Artikel 450

1. Het aanwenden van de rechtsmiddelen, bedoeld in artikel 449, kan
ook geschieden door tussenkomst van:

a. een advocaat, indien deze verklaart daartoe door degene die
het rechtsmiddel aanwendt, bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd;

b. een vertegenwoordiger die daartoe persoonlijk, door degene die
het rechtsmiddel aanwendt, bij bijzondere volmacht schriftelijk
is gemachtigd.

2. Indien de overeenkomstig het eerste lid gemachtigde hoger beroep
tegen de einduitspraak instelt, brengt de machtiging tevens mede dat
de gemachtigde de oproeping van de verdachte voor de terechtzitting in
hoger beroep in ontvangst neemt.

3. Aan een schriftelijke bijzondere volmacht, verleend aan een
medewerker ter griffie, tot het voor de verdachte aanwenden van het
rechtsmiddel wordt slechts gevolg gegeven indien de verdachte daarbij
instemt met het door deze medewerker ter griffie van het gerecht waar
het rechtsmiddel wordt ingesteld voor de verdachte aanstonds in
ontvangst nemen van de oproeping. De verdachte geeft een adres op voor
de ontvangst van een afschrift van de dagvaarding.

4. De uitreiking van de oproeping aan de gemachtigde geldt als een
uitreiking in persoon aan de verdachte. Een afschrift van de
dagvaarding wordt als gewone brief over de post aan het door of namens
de verdachte daartoe opgegeven adres toegezonden.

5. Indien de in het eerste lid bedoelde gemachtigde weigert de
oproeping in ontvangst te nemen, wordt deze niettemin geacht op het
tijdstip van aanbieding te zijn uitgereikt. Van de weigering wordt
aantekening gemaakt in de akte van uitreiking.

Artikel 451

1. Van iedere verklaring of inlevering, als bedoeld in de beide
voorgaande artikelen, maakt de griffier eene akte op, die hij met
dengene, die de verklaring aflegt of het bezwaarschrift inlevert,
onderteekent. Indien deze niet kan teekenen, wordt de oorzaak van het
beletsel in de akte vermeld. De griffier vraagt aan degene die de
verklaring aflegt, naar het adres in Nederland waaraan de dagvaarding
of oproeping voor de terechtzitting kan worden toegezonden.

2. De schriftelijke volmacht in het eerste lid van het voorgaande
artikel bedoeld, of, zoo zij voor een notaris in minuut is verleden,
een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de akte gehecht.

3. Is hoger beroep of beroep in cassatie gedaan bij aangetekende
brief, zo tekent de griffier onverwijld dag en uur van ontvangst op de
brief aan.

4. De akte of de aangeteekende brief wordt bij de processtukken
gevoegd.

5. Van ieder aangewend rechtsmiddel wordt dadelijk aanteekening gedaan
in een daartoe bestemd, op de griffie berustend register hetwelk door
de belanghebbenden kan worden ingezien.

Artikel 451a

1. Is degene die een rechtsmiddel wenst aan te wenden ingesloten in
een huis van bewaring, gevangenis of justitiële rijksinrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden, als bedoeld in artikel
90quinquies, tweede lid, in samenhang met artikel 37d, eerste lid,
onder b van het Wetboek van Strafrecht, dan wel in een inrichting waar
een vrijheidsbenemende straf of maatregel wordt ten uitvoer gelegd,
als bedoeld in artikel 77h van het Wetboek van Strafrecht, dan kan hij
de rechtsmiddelen bedoeld in artikel 449 ook aanwenden door middel van
een schriftelijke verklaring die hij doet toekomen aan het hoofd van
het gesticht.

2. Het hoofd van het gesticht doet deze verklaring onverwijld
inschrijven in een daarvoor bestemd register en zendt haar vervolgens
toe aan de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing
is gegeven onder kennisgeving van de datum van inschrijving in het
register. Als dag waarop het rechtsmiddel is aangewend, geldt de dag
van inschrijving van de verklaring in het register.

3. Onze Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt het model van het
register en kan omtrent het bijhouden daarvan nadere regels geven. Het
register kan door de belanghebbenden worden ingezien.

4. De verklaring wordt na ontvangst op de griffie bij de processtukken
gevoegd. Van het aanwenden van het rechtsmiddel wordt dadelijk
aantekening gedaan in het op de griffie berustend register, bedoeld in
artikel 451, vijfde lid.

Artikel 451b

1. De getuige stelt het hoger beroep als bedoeld in artikel 226b,
tweede lid, in door middel van een schriftelijke verklaring die hij
doet toekomen aan de officier van justitie. De officier van justitie
tekent dag en uur van ontvangst onverwijld op de ingekomen verklaring
aan.

2. De officier van justitie doet onverwijld schriftelijk mededeling
van het hoger beroep aan de griffie van het gerecht, bij hetwelk de
beschikking is gegeven. De mededeling wordt na ontvangst op de griffie
bij de processtukken gevoegd. Van de instelling van het hoger beroep
wordt dadelijk aantekening gedaan in het op de griffie berustend
register, bedoeld in artikel 451, vijfde lid.

3. Als dag van het hoger beroep geldt de dag van ontvangst van de
schriftelijke verklaring door de officier van justitie.

Artikel 452

1. Artikel 450 is op de indiening van schrifturen van overeenkomstige
toepassing, behoudens het bepaalde in het tweede lid.

2. In cassatie kunnen schrifturen, schriftelijke toelichtingen en het
schriftelijk commentaar, bedoeld in artikel 439, vijfde lid, slechts
worden ingediend door een advocaat die verklaart daartoe door degene
namens wie hij optreedt, bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd.

3. De griffier teekent dag en uur van ontvangst onverwijld op
ingekomen stukken als bedoeld in het eerste en tweede lid aan.

4. Van de ontvangst wordt dadelijk aanteekening gedaan in het op de
griffie berustend register.

Titel VI. Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen

Artikel 453

1. Uiterlijk tot den aanvang der behandeling van het beroep of
bezwaarschrift kan degene door wien het rechtsmiddel is aangewend, dat
intrekken. Deze intrekking brengt mede afstand van de bevoegdheid om
het rechtsmiddel opnieuw aan te wenden.

2. In het geval de officier van justitie hoger beroep heeft ingesteld
tegen een vonnis door de rechtbank als einduitspraak of in de loop van
het onderzoek ter terechtzitting gegeven, is de advocaat-generaal
tevens tot intrekking van het hoger beroep bevoegd. Van het gebruik
van deze bevoegdheid doet de advocaat-generaal onverwijld mededeling
aan de officier van justitie.

3. Eveneens kan afstand worden gedaan van de bevoegdheid om tegen eene
bepaalde beslissing of handeling zeker rechtsmiddel aan te wenden.

Artikel 454

1. Intrekking en afstand geschieden door eene verklaring, af te leggen
op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is
gegeven of de handeling is verricht.

2. In het geval van artikel 453, tweede lid, wordt de verklaring
afgelegd op de griffie van het gerechtshof. De griffier van het
gerechtshof doet hiervan mededeling aan de griffier van het gerecht,
bedoeld in het eerste lid.

3. De artikelen 450 en 451 zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Intrekking en afstand kunnen door degene die is ingesloten in een
van de in artikel 451a, eerste lid, genoemde gestichten ook geschieden
door middel van een schriftelijke verklaring die hij doet toekomen aan
het hoofd van het gesticht; artikel 451a, tweede, derde, en vierde
lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Met betrekking tot de intrekking en afstand van het hoger beroep,
ingesteld door een getuige op de voet van het bepaalde in artikel
226b, tweede lid, is artikel 451b van overeenkomstige toepassing.

Artikel 455

1. Van de intrekking, door het openbaar ministerie gedaan, geschiedt
onverwijld schriftelijke mededeling aan de verdachte.

2. Indien aan de benadeelde partij overeenkomstig artikel 413 of 433
kennisgeving is gedaan, wordt haar van elke intrekking van het beroep
kennis gegeven vanwege het openbaar ministerie bij het gerecht dat het
vonnis of arrest heeft gewezen.

B. Buitengewone rechtsmiddelen

Titel VII. Cassatie "in het belang der wet"

Artikel 456

1. Indien de procureur-generaal bij den Hoogen Raad beroep in cassatie
"in het belang der wet" noodig oordeelt van eenige rechterlijke
beslissing of handeling, waartegen eenig gewoon rechtsmiddel niet meer
openstaat, doet hij zich de stukken van het geding opzenden door
tusschenkomst van het openbaar ministerie en wordt hij, ten dage voor
de behandeling der zaak op zijn verzoek door den voorzitter bepaald,
op de terechtzitting in zijne voordracht en vordering gehoord; hij
legt daarbij zijne vordering over.

2. Artikel 443 is ten deze van toepassing.

3. De Hooge Raad verwerpt het beroep of beslist met vernietiging van
de uitspraak, in het belang der wet, het rechtspunt, zooals de rechter
had behooren te doen.

4. In geval van vernietiging wordt een afschrift als bedoeld bij
artikel 444, door den procureur-generaal gezonden aan het openbaar
ministerie bij het gerecht welks uitspraak is vernietigd.

Titel VIII. Herziening van arresten en vonnissen

Eerste Afdeling. Herziening ten voordele van de gewezen verdachte

Artikel 457

1. Op aanvraag van de procureur-generaal of van de gewezen verdachte
te wiens aanzien een vonnis of arrest onherroepelijk is geworden, kan
de Hoge Raad ten voordele van de gewezen verdachte een uitspraak van
de rechter in Nederland houdende een veroordeling herzien:

a. op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene arresten
of vonnissen die onherroepelijk zijn geworden of bij verstek zijn
gewezen, bewezenverklaringen zijn uitgesproken die niet zijn
overeen te brengen;

b. op grond van een uitspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens waarin is vastgesteld dat het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden of een protocol bij dit verdrag is
geschonden in de procedure die tot de veroordeling of een
veroordeling wegens hetzelfde feit heeft geleid, indien
herziening noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als
bedoeld in artikel 41 van dat verdrag;

c. indien er sprake is van een gegeven dat bij het onderzoek op
de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat op
zichzelf of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de
uitspraak niet bestaanbaar schijnt, zodanig dat het ernstige
vermoeden ontstaat dat indien dit gegeven bekend zou zijn
geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid, hetzij tot
een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag
van alle rechtsvervolging, hetzij tot de
niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij
tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

2. Waar in deze bepaling wordt gesproken van een veroordeling, is
hieronder het ontslag van alle rechtsvervolging met oplegging van een
vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in de artikelen 37 en 37a van
het Wetboek van Strafrecht begrepen.

Artikel 458

1. Na het overlijden van de gewezen verdachte kan de
herzieningsaanvraag gedaan worden door:

a. de procureur-generaal;

b. de overlevende echtgenoot of geregistreerde partner, of bij
afwezigheid dan wel niet in staat of bereid zijn van deze;

c. elke bloedverwant in de rechte lijn of bij afwezigheid dan wel
niet in staat of bereid zijn van deze;

d. de bloedverwanten in de zijlijn tot en met de tweede graad.

2. Elke bevoegdheid die op grond van deze afdeling aan de gewezen
verdachte is toegekend, komt ook toe aan de in het eerste lid, onder
b, c en d genoemde personen die herziening hebben aangevraagd. Indien
de aanvraag is gedaan door de procureur-generaal wordt door de Hoge
Raad een bijzondere vertegenwoordiger benoemd.

3. De artikelen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat er na vernietiging van de uitspraak geen straf
of maatregel kan worden opgelegd.

4. Indien gedurende de behandeling van de zaak de gewezen verdachte
overlijdt, wordt het geding voortgezet en door de rechter voor wie de
zaak dient of moet dienen, een bijzondere vertegenwoordiger benoemd.
De artikelen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Indien de gewezen verdachte de leeftijd van zestien jaren nog niet
heeft bereikt of anders dan wegens verkwisting onder curatele is
gesteld, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet in
staat is te beoordelen of zijn belang gediend is met een
herzieningaanvraag, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger in
burgerlijke zaken de aanvraag doen indienen door zijn raadsman. De
artikelen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 459

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand kan de gewezen verdachte
alsmede de personen genoemd in artikel 458 met overeenkomstige toepassing
van de artikelen 42, derde lid, en 43 een raadsman toevoegen in geval van
een herzieningsaanvraag of een verzoek als bedoeld in artikel 461.

Artikel 460

1. De procureur-generaal dient de herzieningsaanvraag bij de Hoge Raad
in door middel van een schriftelijke vordering.

2. De gewezen verdachte kan de herzieningsaanvraag slechts door zijn
raadsman laten indienen bij de Hoge Raad. De door de raadsman
ondertekende aanvraag is schriftelijk en vermeldt de gronden waarop
deze berust, met bijvoeging van de bescheiden waaruit van die gronden
kan blijken, alsmede van een kopie van de uitspraak waarvan herziening
wordt gevraagd.

Artikel 461

1. Ter voorbereiding van een herzieningsaanvraag kan een gewezen
verdachte, die is veroordeeld voor een feit waarop naar de wettelijke
omschrijving gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en
waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt, door zijn raadsman aan de
procureur-generaal doen verzoeken een nader onderzoek in te stellen
naar de aanwezigheid van een grond voor herziening als bedoeld in
artikel 457, eerste lid, onder c.

2. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend en door de raadsman
ondertekend. Het verzoek behelst een opgave van de
onderzoekshandelingen die dienen te worden verricht, met bijvoeging
van een kopie van de uitspraak waarvan de gewezen verdachte herziening
wil aanvragen, en is met redenen omkleed. Het verzoek kan tevens
strekken tot de instelling van een onderzoeksteam als bedoeld in
artikel 463.

3. Indien het verzoek niet voldoet aan de in het eerste en tweede lid
genoemde voorwaarden, verklaart de procureur-generaal het niet
ontvankelijk. Indien het verzoek ontvankelijk is kan de
procureur-generaal het verzoek slechts afwijzen indien:

a. er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijkerwijs sprake
is van een grond tot herziening, of

b. het verzochte onderzoek niet noodzakelijk is.

4. De procureur-generaal beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is
met redenen omkleed en wordt schriftelijk ter kennis gebracht van
degene die het verzoek heeft ingediend. In geval van toewijzing van
het verzoek vermeldt de beslissing de te verrichten
onderzoekshandelingen.

5. Artikel 457, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 462

1. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 461 kan de
procureur-generaal ambtshalve of op verzoek van de gewezen verdachte
advies inwinnen van een commissie belast met de advisering over de
wenselijkheid van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 461,
eerste lid.

2. Tenzij het verzoek als bedoeld in artikel 461 naar zijn oordeel
niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, dan wel voor toewijzing
vatbaar is, wint de procureur-generaal in ieder geval advies in van de
commissie indien de gewezen verdachte is veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes jaren of meer.

3. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en is
openbaar. Indien de beslissing van de procureur-generaal over het in
artikel 461, eerste lid, bedoelde verzoek afwijkt van het advies van
de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking
vermeld.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
betreffende samenstelling, inrichting, bevoegdheden en werkwijze van
de in het eerste lid bedoelde commissie. De algemene maatregel van
bestuur bevat in ieder geval bepalingen over het aantal leden en de
zittingsduur van deze leden, de vervulling van het secretariaat en de
aan de commissie ter beschikking te stellen financiële middelen. De
benoeming van de leden geschiedt door de Minister van Veiligheid en
Justitie op voordracht van de procureur-generaal.

Artikel 463

1. In geval van toewijzing van het in artikel 461 bedoelde verzoek,
stelt de procureur-generaal het nader onderzoek in. Indien daarbij
naar zijn oordeel enig onderzoek door de rechter-commissaris
noodzakelijk is, kan hij dat onderzoek opdragen aan de
rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, in een
rechtbank die van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Artikel 469,
derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien naar zijn oordeel het belang van het nader onderzoek dit
vordert, kan de procureur-generaal zich bij het verrichten daarvan
laten bijstaan door een onderzoeksteam.

3. Het in het tweede lid bedoelde team wordt samengesteld uit
opsporingsambtenaren die niet eerder bij de strafzaak betrokken zijn
geweest. Het team kan worden aangevuld met leden van het openbaar
ministerie of deskundigen, die niet eerder bij de strafzaak betrokken
zijn geweest. Het College van procureurs-generaal verleent de
procureur-generaal op diens verzoek de nodige bijstand bij de
instelling van het onderzoeksteam en de uitvoering van het onderzoek.
De leden van het onderzoeksteam worden benoemd door de
procureur-generaal.

4. De werkzaamheden van het onderzoeksteam geschieden onder leiding en
verantwoordelijkheid van de procureur-generaal. Artikel 111, derde
lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie is van overeenkomstige
toepassing.

5. Indien tijdens het nader onderzoek getuigen of deskundigen worden
gehoord, nodigt de procureur-generaal of degene die in diens opdracht
met het verhoor is belast, de raadsman van gewezen verdachte tot
bijwoning van het verhoor uit, voor zover dit met de bescherming van
de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen verenigbaar is. De
gewezen verdachte kan in de gelegenheid worden gesteld het verhoor bij
te wonen. De gewezen verdachte en diens raadsman kunnen de vragen
opgeven die zij gesteld wensen te zien. Artikel 187, tweede en derde
lid, 187b en 187d zijn van overeenkomstige toepassing.

6. Nadat de onderzoekshandelingen zijn voltooid worden de daarop
betrekking hebbende stukken aan de processtukken toegevoegd en wordt
aan de verzoeker een afschrift van die stukken toegezonden.

Artikel 464

1. Ten aanzien van het in artikel 463, tweede lid, bedoelde onderzoek
vinden de artikelen 28 tot en met 31, 94, eerste en derde lid, 96 tot
en met 102a, 104 tot en met 116, eerste lid, 124 tot en met 125o, 126n
tot en met 126nd, 126nf tot en met 126ni, 126aa tot en met 126dd, 141,
142, 148, 150 tot en met 151d en 152 tot en met 157 overeenkomstige
toepassing met dien verstande dat daar waar wordt gesproken van de
verdachte daaronder wordt verstaan de gewezen verdachte, voorzover
niet uit enige bepaling het tegendeel volgt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld over de inrichting van het onderzoek.

Artikel 464a

1. In gevallen waarin de Hoge Raad beslist op een herzieningsaanvraag
die betrekking heeft op een uitspraak als bedoeld in artikel 457,
eerste lid, waartegen beroep in cassatie als bedoeld in de Derde Titel
van het Derde Boek is ingesteld, is hij samengesteld uit raadsheren
die niet op het beroep in cassatie hebben beslist.

2. In gevallen waarin de procureur-generaal, de plaatsvervangend
procureur-generaal of een advocaat-generaal met betrekking tot een
uitspraak als bedoeld in artikel 457, eerste lid, eerder bevoegdheden
heeft uitgeoefend die op grond van de Derde Titel van het Derde Boek
aan de procureur-generaal zijn toegekend, worden de bevoegdheden die
in deze Titel aan de procureur-generaal zijn toegekend bij voorkeur
uitgeoefend door:

a. in geval het de procureur-generaal betreft: de
plaatsvervangend procureur-generaal of een advocaat-generaal;

b. in geval het de plaatsvervangend procureur-generaal betreft:
een advocaat-generaal;

c. in geval het een advocaat-generaal betreft - een andere
advocaat-generaal.

Artikel 465

1. De Hoge Raad verklaart de herzieningsaanvraag niet-ontvankelijk
indien deze niet een onherroepelijke uitspraak van de rechter in
Nederland houdende een veroordeling of een ontslag van alle
rechtsvervolging als bedoeld in artikel 457, tweede lid, betreft, dan
wel niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 460 gesteld.

2. De Hoge Raad kan de herzieningsaanvraag betreffende het in artikel
457, eerste lid, onder b, vermelde geval niet-ontvankelijk verklaren
indien deze niet wordt ingediend binnen drie maanden nadat zich een
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de uitspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gewezen verdachte
bekend is.

3. Indien de herzieningsaanvraag kennelijk ongegrond is, wijst de Hoge
Raad deze af.

4. In de overige gevallen zijn de navolgende bepalingen uit deze
afdeling van toepassing.

5. De Hoge Raad kan alvorens een beslissing te nemen opdracht geven
tot een nader onderzoek als bedoeld in de artikelen 461 en 463 of tot
het inwinnen van advies van de in artikel 462 bedoelde commissie.

Artikel 466

1. De Hoge Raad beveelt de verdere behandeling op de openbare
terechtzitting op een daartoe door de voorzitter te bepalen dag.

2. Indien op de voet van artikel 463, zesde lid, een afschrift is
toegezonden van de resultaten van het onderzoek, wordt de dienende
rechtsdag bepaald op een datum niet eerder dan zes weken na die
toezending, en kan de gewezen verdachte of zijn raadsman de
herzieningsaanvraag schriftelijk nader toelichten tot uiterlijk de
laatste dag voor de dienende rechtsdag.

3. De procureur-generaal doet ten minste tien dagen voor de dienende
rechtsdag aan de gewezen verdachte aanzegging van die dag.

Artikel 467

1. De herzieningsaanvraag wordt in behandeling genomen op een openbare
terechtzitting voor strafzaken van de enkelvoudige kamer van de Hoge
Raad.

2. De enkelvoudige kamer verwijst een zaak naar de meervoudige kamer:

a. wanneer de raadsman van de gewezen verdachte te kennen geeft
de herzieningsaanvraag mondeling te willen toelichten;

b. wanneer zij de dag voor de uitspraak bepaalt;

c. wanneer zij verwijzing wenselijk acht.

3. De meervoudige kamer verwijst een zaak wederom naar de enkelvoudige
kamer, indien dat in enige stand van het geding nodig is.

Artikel 468

1. Op de terechtzitting van de enkelvoudige kamer, of op de
terechtzitting van de meervoudige kamer wanneer de raadsman daar de
herzieningsaanvraag mondeling heeft toegelicht, dan wel op een nadere
terechtzitting neemt de procureur-generaal zijn conclusie, die hij aan
de Hoge Raad overlegt.

2. Voorafgaand aan zijn conclusie kan de procureur-generaal ambtshalve
een nader onderzoek instellen als bedoeld in de artikelen 461 en 463
alsmede een advies inwinnen bij de commissie als bedoeld in artikel
462. De artikelen 461, 462, eerste, derde en vierde lid, 463 en 464
zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Nadat de procureur-generaal zijn conclusie heeft genomen wordt de
dag voor de uitspraak bepaald.

4. Aan de raadsman wordt een afschrift van de conclusie toegezonden.

5. De raadsman kan binnen twee weken na verzending van het afschrift
van de conclusie zijn schriftelijk commentaar daarop aan de Hoge Raad
doen toekomen.

Artikel 469

1. Indien de Hoge Raad de noodzakelijkheid daarvan blijkt draagt hij
aan de procureur-generaal op een nader onderzoek te verrichten als
bedoeld in de artikelen 461 en 463, dan wel advies in te winnen van de
in artikel 462 bedoelde commissie. De artikelen 463, tweede tot en met
zesde lid, en 464 zijn van overeenkomstige toepassing. Nadat het
onderzoek is voltooid, doet de procureur-generaal de stukken toekomen
aan de Hoge Raad.

2. Tevens kan de Hoge Raad een nader onderzoek opdragen aan een
daartoe uit zijn midden te benoemen raadsheer-commissaris, doch hij
kan dit ook, indien de herziening niet betreft een door de Hoge Raad
in eerste aanleg gewezen arrest, opdragen aan de rechter-commissaris
belast met de behandeling van strafzaken, in een rechtbank die van de
zaak nog geen kennis heeft genomen.

3. Het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt overeenkomstig de
tweede tot en met de vijfde en de achtste afdeling van de Derde Titel
van het Tweede Boek gevoerd. De getuigen worden beëdigd of wel
overeenkomstig artikel 216, tweede lid, aangemaand. Indien het
onderzoek geschiedt door een raadsheer-commissaris, geldt al hetgeen
bepaald is over de rechtbank, de rechter-commissaris, de officier van
justitie en de griffier, ten aanzien van de Hoge Raad, de
raadsheer-commissaris, de procureur-generaal en de griffier van de
Hoge Raad, behoudens dat de raadsheer-commissaris en de
procureur-generaal zich bij het doorzoeken van plaatsen en bij een
schouw kunnen doen vervangen door de rechter-commissaris en de
officier van justitie in het arrondissement waarin de rechtbank is
gelegen waar de doorzoeking of schouw moet plaatshebben. Artikel 172
is van overeenkomstige toepassing.

4. Na afloop van het onderzoek doet de raadsheer- of
rechter-commissaris de stukken toekomen aan de Hoge Raad.

5. Aan de raadsman wordt een afschrift van de stukken van het
onderzoek toegezonden.

6. Indien de procureur-generaal opnieuw een conclusie neemt is artikel
468, eerste en derde tot en met vijfde lid, van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 470

Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag niet gegrond acht, wijst hij
die af.

Artikel 471

1. Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag betreffende het geval in
artikel 457, eerste lid, onder a, gegrond acht, vernietigt hij de
arresten of vonnissen, met verwijzing van de zaken naar een
gerechtshof dat daarvan nog geen kennis heeft genomen, ten einde die
gelijktijdig opnieuw te onderzoeken en daarin bij een en dezelfde
uitspraak recht te doen, zonder dat echter de straf de bij de
vernietigde arresten of vonnissen opgelegde straffen te boven mag
gaan. Hebben reeds alle gerechtshoven van de zaak kennis genomen, dan
wordt niettemin één daarvan aangewezen.

2. Indien een van de onherroepelijke uitspraken door de Hoge Raad in
eerste aanleg is gewezen, wordt de zaak verwezen naar de
terechtzitting van de Hoge Raad samengesteld als in artikel 477
vermeld.

3. De gewezen verdachte aan wie krachtens de vernietigde uitspraak
zijn vrijheid is ontnomen, is van rechtswege vrij en wordt onverwijld
in vrijheid gesteld, behoudens het bepaalde in artikel 473.

Artikel 472

1. Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag betreffende het geval,
vermeld in artikel 457, eerste lid, onder b, gegrond acht, doet hij
bij wijze van herziening de zaak zelf af of beveelt hij de opschorting
of schorsing van de tenuitvoerlegging van de onherroepelijke uitspraak
en verwijst hij de zaak op de voet van artikel 471, teneinde - met
inachtneming van het arrest van de Hoge Raad - hetzij de
onherroepelijke uitspraak te handhaven hetzij met vernietiging daarvan
recht te doen.

2. Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag betreffende het geval
genoemd in artikel 457, eerste lid, onder c, gegrond acht, beveelt hij
de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van de
onherroepelijke uitspraak en verwijst hij de zaak op de voet van
artikel 471, teneinde hetzij de onherroepelijke uitspraak te
handhaven, hetzij met vernietiging daarvan:

a. het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren,

b. de verdachte vrij te spreken of

c. als niet-strafbaar te ontslaan van alle rechtsvervolging, of

d. de verdachte opnieuw te veroordelen met toepassing van de
minder zware strafbepaling of met oplegging van een lagere straf.

3. Artikel 471, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 473

1. Bij de verwijzing kan de Hoge Raad een bevel tot gevangenhouding
tegen de gewezen verdachte uitvaardigen. Dit bevel is geldig voor
onbepaalde termijn, doch kan door het gerechtshof worden geschorst of
opgeheven. In geen geval zal deze gevangenhouding langer mogen duren
dan de nog niet volbrachte vrijheidsstraf die de gewezen verdachte
krachtens de onherroepelijke uitspraak dient te ondergaan. De
artikelen 62, 67, 67a, 69, 73 en 77 tot en met 86 zijn van
overeenkomstige toepassing.

2. Indien bij de onherroepelijke uitspraak aan de gewezen verdachte
een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel is opgelegd, kan het in
het eerste lid bedoelde bevel tot gevangenhouding ten uitvoer worden
gelegd in een inrichting die ingevolge de Penitentiaire beginselenwet
of de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden bestemd is
voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde maatregel. Voor de gewezen
verdachte blijft de rechtspositie van de Penitentiaire beginselenwet
of de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden onverminderd
van toepassing.

3. Indien de gewezen verdachte, tegen wie een bevel tot
gevangenhouding als bedoeld in het eerste lid is uitgevaardigd, geen
raadsman heeft, wordt deze hem ambtshalve door het bestuur van de raad
voor rechtsbijstand op last van de voorzitter van het gerechtshof
toegevoegd.

4. Hangende de beslissing op de herzieningsaanvraag kan de Hoge Raad
te allen tijde de tenuitvoerlegging van de onherroepelijke uitspraak
opschorten.

Artikel 474

Beslissingen als bedoeld in de artikelen 465 en 470 tot en met 472 worden
gegeven bij met redenen omkleed arrest. Het arrest wordt op een openbare
terechtzitting uitgesproken in aanwezigheid van de griffier en de
procureur-generaal.

Artikel 475

De beslissingen van de Hoge Raad genoemd in de artikelen 465, 470 tot en
met 473 worden zodra mogelijk vanwege de procureur-generaal aan de
belanghebbende schriftelijk medegedeeld en in afschrift toegezonden aan de
ambtenaar belast met de tenuitvoerlegging van de onherroepelijke uitspraak
waarvan de herziening is gevraagd, of van het vernietigde arrest of
vonnis.

Artikel 476

1. Het rechtsgeding in de verwezen zaak of zaken wordt bij het
gerechtshof gevoerd met overeenkomstige toepassing van de artikelen
412, eerste, tweede en derde lid, 413, 414, 415, 417, 418, eerste en
tweede lid, 419, 420 en 421, met dien verstande dat artikel 312 buiten
toepassing blijft.

2. De raadsheer die enig onderzoek in de zaak heeft verricht, neemt op
straffe van nietigheid aan het onderzoek op de terechtzitting geen
deel.

3. In de gevallen bedoeld in de artikelen 316 en 347 wordt het
onderzoek gevoerd door een daartoe door het gerechtshof aangewezen
rechter-commissaris of raadsheer-commissaris die nog geen onderzoek in
de zaak heeft verricht.

4. Het onderzoek en de beraadslaging, bedoeld in de artikelen 348 en
350, geschieden zowel naar aanleiding van het onderzoek op de
terechtzitting in herziening als van het onderzoek in vorige
terechtzittingen, zoals dat volgens daarvan opgemaakt proces-verbaal
heeft plaats gehad.

5. Ten aanzien van de bij de verwijzing vernietigde uitspraken doet
het gerechtshof opnieuw recht; ten aanzien van de bij de verwijzing
niet vernietigde uitspraak handhaaft het gerechtshof deze met gehele
of gedeeltelijke overneming, aanvulling of verbetering van de gronden
of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak,
opnieuw recht met inachtneming van artikel 472, eerste of tweede lid.

Artikel 477

1. Indien de Hoge Raad ingevolge verwijzing op de voet van artikel
471, eerste lid, of artikel 472, eerste of tweede lid, zelf recht
doet, oordeelt hij met een aantal van tien raadsheren. Bij het staken
van de stemmen wordt een uitspraak gewezen ten voordele van de gewezen
verdachte.

2. Het rechtsgeding in de verwezen zaak of zaken wordt bij de Hoge
Raad gevoerd op de voet van artikel 476, eerste en derde tot en met
vijfde lid, met dien verstande dat in het geval van het derde lid van
dat artikel het onderzoek ook kan worden opgedragen aan een daartoe
door de Hoge Raad uit zijn midden aangewezen raadsheer-commissaris.
Tegen de beslissingen van de Hoge Raad is geen beroep of bezwaar
toegelaten.

Artikel 478

1. In geen geval mag door de Hoge Raad of door het gerechtshof een
straf of maatregel worden opgelegd, die zwaarder is dan die bij het
vernietigde arrest of vonnis was opgelegd of een zwaardere
strafbepaling worden toegepast.

2. Indien bij samenloop van meerdere feiten één hoofdstraf is
uitgesproken en de herziening slechts gevraagd is ten aanzien van een
of meer van die feiten, wordt, in geval van vernietiging, bij de
uitspraak in herziening de straf voor het andere feit of de andere
feiten bepaald.

3. Bij de uitspraak wordt bepaald dat de reeds vroeger krachtens de
vernietigde uitspraak voor het feit ondergane straf, en de krachtens
artikel 473 ondergane voorlopige hechtenis in mindering zal worden
gebracht.

Artikel 479

1. Indien de bij de onherroepelijke uitspraak opgelegde straf of
maatregel bij wege van gratie reeds is kwijtgescholden, kan geen straf
worden opgelegd.

2. Is de straf door gratie gewijzigd of verminderd, dan wordt geen
straf opgelegd, die de gewijzigde of verminderde straf te boven gaat.

Artikel 480

1. Indien na de vernietiging van de onherroepelijke uitspraak geen
straf of maatregel dan wel de maatregel, bedoeld in artikel 37 van het
Wetboek van Strafrecht, wordt opgelegd, wordt, op verzoek van de
gewezen verdachte of van zijn erfgenamen, wat betreft de ondergane
straf of vrijheidsbenemende maatregel een schadevergoeding toegekend.
De toekenning heeft plaats, voor zover daartoe, naar het oordeel van
de rechter, gronden van billijkheid aanwezig zijn op de voet van de
artikelen 89 tot en met 93.

2. Ten aanzien van de ondergane verzekering en van de ondergane
voorlopige hechtenis vinden die artikelen overeenkomstige toepassing.

Artikel 481

1. Indien er een herzieningsaanvraag of een verzoek tot een nader
onderzoek als bedoeld in artikel 461 is ingediend, vraagt het openbaar
ministerie zo mogelijk aan het slachtoffer of diens nabestaanden of
hij op de hoogte wenst te worden gehouden van de voortgang van de
herzieningsprocedure.

2. Op verzoek van het slachtoffer of diens nabestaanden wordt door het
openbaar ministerie in ieder geval mededeling gedaan van de beslissing
van de Hoge Raad over de herzieningsaanvraag en van de einduitspraak
in de herzieningszaak tegen de verdachte. In daartoe aangewezen
gevallen en in ieder geval indien het feit waarvoor de gewezen
verdachte werd veroordeeld een misdrijf betreft waarop naar de
wettelijke omschrijving gevangenisstraf van acht jaren of meer is
gesteld, of een van de misdrijven genoemd in de artikelen 240b, 247,
248a, 248b, 249, 250, 273f, eerste lid, 285, 285b, 300, tweede en
derde lid, 301, tweede en derde lid, 306 tot en met 308 en 318 van het
Wetboek van Strafrecht en artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 doet
het openbaar ministerie desgevraagd tevens mededeling van de
invrijheidstelling van de gewezen verdachte.

Artikel 482

1. Indien de gewezen verdachte bij het vernietigde arrest of vonnis is
veroordeeld tot een vergoeding aan de benadeelde partij van de door
het strafbare feit veroorzaakte schade kan bij de uitspraak in
herziening worden bepaald dat reeds betaalde schadevergoedingen aan de
gewezen verdachte worden vergoed. Deze kosten komen ten laste van 's
Rijks kas.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op door de gewezen
verdachte aan de benadeelde partij betaalde proceskosten.

Tweede Afdeling. Herziening ten nadele van de gewezen verdachte

Artikel 482a

1. De Hoge Raad kan op aanvraag van het College van
procureurs-generaal een onherroepelijke einduitspraak van de rechter
in Nederland houdende vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging
ten nadele van de gewezen verdachte herzien indien dit in het belang
is van een goede rechtsbedeling en:

a. er sprake is van een gegeven dat aan de rechter bij het
onderzoek op de terechtzitting niet bekend was en waardoor het
ernstige vermoeden ontstaat dat indien dit gegeven bekend zou
zijn geweest, de zaak zou zijn geëindigd in een veroordeling van
de gewezen verdachte voor een opzettelijk begaan misdrijf dat de
dood van een ander ten gevolge heeft;

b. de uitspraak berust op stukken waarvan de valsheid na de
uitspraak is vastgesteld en het ernstige vermoeden bestaat dat
indien de valsheid aan de rechter bekend zou zijn geweest, de
zaak zou zijn geëindigd in een veroordeling van de gewezen
verdachte;

c. het is komen vast te staan dat een getuige of deskundige zich
met betrekking tot de zaak aan het in artikel 207 van het Wetboek
van Strafrecht omschreven misdrijf schuldig heeft gemaakt en het
ernstige vermoeden bestaat dat indien de meinedigheid aan de
rechter bekend zou zijn geweest, de zaak zou zijn geëindigd in
een veroordeling van de gewezen verdachte;

d. het na het onherroepelijk worden van de uitspraak is komen
vast te staan dat de gewezen verdachte zich met betrekking tot
zijn strafzaak schuldig heeft gemaakt aan een van de in de
artikelen 177 tot en met 178, 179, 284, 284a, 285 en 285a van het
Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijven en het ernstige
vermoeden bestaat dat indien de verdachte dit misdrijf niet zou
hebben begaan de zaak zou zijn geëindigd in een veroordeling van
de gewezen verdachte.

2. Herziening ten nadele van de gewezen verdachte van een
onherroepelijke einduitspraak van de rechter in Nederland is tevens
mogelijk indien is komen vast te staan dat de rechter zich met
betrekking tot de aan zijn oordeel onderworpen zaak schuldig heeft
gemaakt aan het in artikel 364 van het Wetboek van Strafrecht
omschreven misdrijf.

3. Als een in het eerste lid, onder a, bedoeld gegeven kunnen
uitsluitend worden aangemerkt:

a. verklaringen, schriftelijke bescheiden of processen-verbaal,
houdende een geloofwaardige bekentenis van de gewezen verdachte
of van een persoon die wegens hetzelfde feit is vrijgesproken of
ontslagen van alle rechtsvervolging, dan wel

b. de resultaten van technisch onderzoek.

4. Indien de in artikel 482b, tweede lid, bedoelde bewijsmiddelen het
resultaat zijn van onderzoek dat niet overeenkomstig de wettelijke
voorschriften heeft plaatsgevonden en waarbij een inbreuk is gemaakt
op een recht van de gewezen verdachte worden deze bewijsmiddelen niet
in aanmerking genomen bij de beoordeling van de herzieningsaanvraag en
niet als bewijs in de strafzaak gebruikt.

5. Onder een misdrijf als bedoeld in het eerste lid, onder a, is niet
begrepen de medeplichtigheid aan, poging tot en voorbereiding van dat
misdrijf.

Artikel 482b

1. Het College van procureurs-generaal dient de herzieningsaanvraag
bij de Hoge Raad in door middel van een schriftelijke vordering. Het
College van procureurs-generaal kan een procureur-generaal machtigen
een of meer van de in deze afdeling opgenomen bevoegdheden uit te
oefenen.

2. De herzieningsaanvraag vermeldt de gronden waarop de vordering
berust, met bijvoeging van de bewijsmiddelen waaruit van die gronden
kan blijken, en een kopie van de uitspraak waarvan herziening wordt
gevorderd.

3. De Hoge Raad verklaart de herzieningsaanvraag niet-ontvankelijk
indien:

a. deze niet voldoet aan de in het eerste en tweede lid gestelde
vereisten;

b. op het moment waarop de herzieningsaanvraag wordt ingediend
het recht tot strafvordering voor het strafbare feit waarop de
aanvraag betrekking heeft is vervallen door verjaring of door het
overlijden van de gewezen verdachte;

c. de herzieningsaanvraag het in artikel 482a, eerste lid, onder
a, vermelde geval betreft en voor hetzelfde feit reeds eerder een
herziening van een onherroepelijke einduitspraak van de rechter
in Nederland is gevorderd, of

d. de herzieningsaanvraag niet een onherroepelijke einduitspraak
van de rechter in Nederland betreft.

4. De Hoge Raad wijst de herzieningsaanvraag af indien deze kennelijk
ongegrond is.

5. In de overige gevallen zijn de artikelen 466, eerste en derde lid,
467, 468, eerste en derde tot en met vijfde lid, 470, 474 en 481 van
overeenkomstige toepassing alsmede de navolgende bepalingen van deze
afdeling.

6. Artikel 464a is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 482c

1. Behoudens het bepaalde in artikel 482e worden bij een onderzoek
naar de aanwezigheid van een grond voor herziening als bedoeld in
artikel 482a de bevoegdheden die door de wet aan opsporingsambtenaren
zijn toegekend, niet tegen de gewezen verdachte uitgeoefend.

2. Ter voorbereiding van een herzieningsaanvraag kan een daartoe door
het College van procureurs-generaal aangewezen officier van justitie
bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in
een rechtbank die nog geen kennis heeft genomen van de zaak en die
niet gelegen is binnen het ressort van een gerechtshof dat kennis
heeft genomen van de zaak, een vordering indienen tot een nader
onderzoek indien:

a. er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de Hoge Raad
een herzieningsaanvraag gegrond zal achten en

b. dat onderzoek dringend noodzakelijk is.

3. De vordering van de officier van justitie behelst een opgave van de
onderzoekshandelingen die door de rechter-commissaris dienen te worden
verricht en is met redenen omkleed. De vordering behoeft voorafgaande
schriftelijke instemming van het College van procureurs-generaal.

4. De officier van justitie geeft zodra het belang van het onderzoek
dat toelaat schriftelijk kennis van de vordering aan de gewezen
verdachte en diens raadsman.

5. De rechter-commissaris wijst de vordering af indien deze kennelijk
ongegrond is.

6. In het andere geval hoort hij, alvorens te beslissen, de gewezen
verdachte over de vordering van de officier van justitie, tenzij het
belang van het onderzoek dringend vordert dat van het horen van de
gewezen verdachte over die vordering wordt afgezien.

7. De gewezen verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een
raadsman te doen bijstaan.

Artikel 482d

1. De rechter-commissaris beslist zo spoedig mogelijk over de in
artikel 482c, tweede lid, bedoelde vordering. De beschikking is met
redenen omkleed en wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de
officier van justitie en betekend aan de gewezen verdachte, met
vermelding van de termijn waarbinnen en de wijze waarop het
rechtsmiddel, dat tegen de beschikking openstaat, moet worden
ingesteld. Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert
kan de rechter-commissaris betekening van de beschikking aan de
gewezen verdachte uitstellen.

2. Voor de officier van justitie staat binnen veertien dagen na de
beschikking en voor de gewezen verdachte binnen veertien dagen na de
betekening van die beschikking hoger beroep open bij de rechtbank.

3. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk.

Artikel 482e

1. In geval van toewijzing van de in artikel 482c, tweede lid,
bedoelde vordering verricht de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk
de verzochte onderzoekshandelingen alsmede andere handelingen die hij
noodzakelijk acht. De rechter-commissaris gaat niet over tot het
verrichten van de onderzoekshandelingen zolang tegen zijn beschikking
nog hoger beroep openstaat en zo dit is ingesteld, totdat het is
ingetrokken of daarop is beslist, tenzij het belang van het onderzoek
geen uitstel van de voorgenomen onderzoekshandelingen gedoogt. Indien
de rechtbank het beroep tegen een beschikking tot het instellen van
een onderzoek gegrond oordeelt en de rechter-commissaris reeds
onderzoekshandelingen heeft verricht, draagt de rechter-commissaris
zorg dat de resultaten van dit onderzoek worden vernietigd.

2. Aan de rechter-commissaris komen tijdens het nader onderzoek de aan
hem krachtens dit wetboek toekomende bevoegdheden toe, met dien
verstande dat hij onverminderd het in de artikelen 63 en 64 bepaalde
alleen met verlof van de rechtbank op de vordering van de officier van
justitie verleend, een bevel tot bewaring van de gewezen verdachte kan
verlenen indien:

a. uit bepaalde gedragingen van de verdachte of uit bepaalde, hem
persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van een ernstig
gevaar voor vlucht of

b. de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor
het, anders dan door verklaringen van de gewezen verdachte, aan
de dag brengen van de waarheid.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 66 kan de
rechter-commissaris het bevel tot bewaring één keer verlengen met
verlof van de rechtbank op de vordering van de officier van justitie
verleend. De verdachte wordt in de gelegenheid gesteld op de vordering
te worden gehoord.

4. Nadat de onderzoekshandelingen zijn voltooid, zendt de
rechter-commissaris de daarop betrekking hebbende stukken aan de
officier van justitie. Een afschrift zendt hij aan de gewezen
verdachte en diens raadsman.

5. De rechter-commissaris geeft schriftelijk kennis aan de officier
van justitie en aan de gewezen verdachte van de beëindiging van het
onderzoek.

Artikel 482f

1. Hangende de beslissing op de herzieningsaanvraag kan de Hoge Raad
op schriftelijke vordering van het College van procureurs-generaal of
ambtshalve een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding tegen de
gewezen verdachte uitvaardigen. Dit bevel blijft van kracht tot zestig
dagen na de dag waarop een beslissing is genomen op de
herzieningsaanvraag, doch kan door de Hoge Raad worden geschorst of
opgeheven. De artikelen 62, 67, 67a, 69, 73 en 77 tot en met 86 zijn
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bevel tot
voorlopige hechtenis slechts kan worden gegeven indien:

a. uit bepaalde gedragingen van de verdachte of uit bepaalde, hem
persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van een ernstig
gevaar voor vlucht of

b. de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor
het, anders dan door verklaringen van de gewezen verdachte, aan
de dag brengen van de waarheid.

2. Indien de herzieningsaanvraag niet ontvankelijk of ongegrond wordt
verklaard wordt de gewezen verdachte onverwijld in vrijheid gesteld.

3. Indien de herzieningsaanvraag niet ontvankelijk of ongegrond wordt
verklaard kan de Hoge Raad op verzoek van de gewezen verdachte hem een
vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade welke hij
ten gevolge van de krachtens het eerste lid of artikel 482e ondergane
voorlopige hechtenis heeft geleden. De artikelen 89, 90 en 93 zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 482g

1. Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond acht, verwijst
hij de zaak naar een rechtbank die daarvan nog geen kennis heeft
genomen en die niet gelegen is binnen het ressort van een gerechtshof
dat kennis heeft genomen van de zaak, teneinde hetzij de
onherroepelijke uitspraak te handhaven hetzij met vernietiging daarvan
opnieuw recht te doen.

2. Het rechtsgeding in de verwezen zaak wordt gevoerd met
overeenkomstige toepassing van de Zesde Titel van het Tweede Boek, de
Tweede en Derde Titel van het Derde Boek, en artikel 476, vierde lid.
Het opsporingsonderzoek wordt verricht volgens de daarvoor geldende
bepalingen voor zover deze afdeling geen afwijkende bepalingen bevat.

3. De rechter die enig onderzoek in de zaak heeft verricht, neemt op
straffe van nietigheid aan het onderzoek op de terechtzitting geen
deel.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 67a kan een bevel tot
voorlopige hechtenis alleen worden verleend op de in artikel 482f,
eerste lid, genoemde gronden.

5. Indien na de vernietiging van de onherroepelijke uitspraak geen
straf of maatregel dan wel de maatregel, bedoeld in artikel 37 van het
Wetboek van Strafrecht, wordt opgelegd, kan de rechter op verzoek van
de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat
toekennen voor de schade welke hij ten gevolge van de krachtens deze
afdeling ondergane voorlopige hechtenis heeft geleden. De artikelen 89
tot en met 93 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 482h

1. Indien de onherroepelijke uitspraak in eerste aanleg door de Hoge
Raad is gewezen, verwijst hij de zaak, in zoverre in afwijking van
482g, eerste lid, naar de terechtzitting van de Hoge Raad.

2. De Hoge Raad voert het rechtsgeding in de verwezen zaak op de voet
van artikel 482g, tweede, vierde en vijfde lid, en met een aantal van
tien raadsheren. Bij het staken van de stemmen wordt een uitspraak ten
voordele van de gewezen verdachte gedaan.

3. Tegen de beslissingen van de Hoge Raad is geen beroep of bezwaar
toegelaten.

Artikel 482i

1. Aan de gewezen verdachte die geen raadsman heeft, wordt door het
bestuur van de raad voor rechtsbijstand een raadsman toegevoegd:

a. op ambtshalve last van de voorzitter van de rechtbank in het
geval van een vordering als bedoeld in artikel 482c, tweede lid;

b. op ambtshalve last van de voorzitter van de Hoge Raad in het
geval van een herzieningsaanvraag als bedoeld in artikel 482a;

c. op ambtshalve last van de voorzitter van de rechtbank, van het
gerechtshof of van de Hoge Raad waar de zaak dient in het geval
de zaak op de voet van artikel 482g of 482h is verwezen.

2. De in het eerste lid, onder a, bedoelde toevoeging geschiedt voor
de duur van de behandeling door de rechter-commissaris. De in het
eerste lid, onder b, bedoelde toevoeging geschiedt voor de duur van de
behandeling door de Hoge Raad van de herzieningsaanvraag. De in het
eerste lid, onder c, bedoelde toevoeging geschiedt voor de gehele
aanleg waarin zij heeft plaatsgehad.

3. De toevoeging van de raadsman is in iedere aanleg kosteloos.

Vierde Boek. Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard

Titel I. Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in
eersten aanleg kennis neemt

Artikel 483

1. De artikelen 4-19 der wet van den 22 April 1855 (Staatsblad n°.
33), houdende regeling der verantwoordelijkheid van de hoofden der
Ministeriëele Departementen, blijven van kracht.

2. Zij zijn van overeenkomstige toepassing op alle ambtsmisdrijven en
ambtsovertredingen, begaan door de in artikel 76 van de Wet op de
rechterlijke organisatie opgenoemde personen. Onder ambtsmisdrijven en
ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan onder
eene der verzwarende omstandigheden, omschreven in artikel 44 van het
Wetboek van Strafrecht.

3. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is verplicht aan den
ontvangen last tot vervolging onmiddellijk gevolg te geven.

Artikel 484

1. De strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge
Raad in eersten aanleg kennis neemt, vindt overigens plaats met
overeenkomstige toepassing van de regelen omtrent de strafvordering in
eersten aanleg van feiten waarvan de rechtbank kennis neemt, behoudens
de navolgende uitzonderingen:

1°. Indien de procureur-generaal zulks vordert, wordt door den
Hoogen Raad een raadsheer-commissaris uit zijne leden aangewezen.

2°. [Vervallen.]

3°. Niet van toepassing zijn de bepalingen betreffende de
verplichtingen van den officier van justitie tegenover den
procureur-generaal bij het gerechtshof en diens toezicht op de
vervolging van strafbare feiten.

4°. In geval van een doorzoeking van plaatsen of eene schouw, kan
zich de raadsheer- commissaris doen vervangen door den
rechter-commissaris, de procureur-generaal bij den Hoogen Raad
door de officier van justitie in het arrondissement waar de
doorzoeking of de schouw moet geschieden.

5°. In geval van vervolging, bedoeld in artikel 483, zijn niet
van toepassing de artikelen 237, 238, 241c tot en met 255, 262,
313 en 314, en behelst de dagvaarding een opgave van het feit in
de last tot vervolging uitgedrukt.

6°. Tegen de beslissingen van den Hoogen Raad is geen beroep of
bezwaarschrift toegelaten.

2. Een onbevoegdverklaring wordt niet uitgesproken indien het feit een
misdrijf of overtreding oplevert, waarvan een andere rechter
kennisneemt, en de verdachte de verwijzing naar die rechter niet heeft
verzocht.

Artikel 485

De vervolging der mede-verdachten van dengene die voor den Hoogen Raad
terechtstaat, heeft voor hetzelfde college plaats.

Titel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 486

Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, begaan
voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt.

Artikel 487

1. In gevallen waarin uit feiten of omstandigheden een redelijk
vermoeden voortvloeit dat iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren
een strafbaar feit heeft begaan, zijn uitsluitend de artikelen 52 tot
en met 55b, 56, 61, eerste en derde lid, 95 tot en met 102, 118, 119,
552a en 552d tot en met 552g van toepassing. De artikelen 116 tot en
met 117a zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Het afleggen van een verklaring als bedoeld in artikel 116, tweede
lid, en het doen van beklag als bedoeld in artikel 552a geschiedt voor
de minderjarige, bedoeld in het eerste lid, door zijn wettelijke
vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

Tweede afdeling. Strafvordering in zaken betreffende personen die de leeftijd
van achttien jaren nog niet hebben bereikt

Artikel 488

1. De bepalingen van dit wetboek zijn van toepassing voor zover deze
afdeling geen afwijkende bepalingen bevat.

2. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op personen die
ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren
nog niet hebben bereikt, voor zover deze Titel geen afwijkende
bepalingen bevat.

3. De bepalingen van deze afdeling die betrekking hebben op de ouders
of voogd, zijn alleen van toepassing, zolang de verdachte minderjarig
is.

Artikel 488a

Artikel 94a is van overeenkomstige toepassing op personen die ten tijde
van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben
bereikt, met dien verstande dat inbeslagneming tot bewaring van het recht
tot verhaal ten aanzien van jeugdigen mogelijk is in geval van verdenking
van onderscheidenlijk verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf
waarvoor een geldboete van de vierde categorie kan worden opgelegd.

Artikel 488b [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 489

1. Aan de verdachte die geen raadsman heeft, wordt ambtshalve een
raadsman toegevoegd wanneer

a. de officier van justitie in een strafbeschikking een taakstraf
als bedoeld in artikel 77f, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht wil opleggen en deze meer dan twintig uren zal
belopen;

b. de officier van justitie een strafbeschikking wil uitvaardigen
en het bedrag dat daarmee is gemoeid het bedrag van EUR 115
overschrijdt of

c. tegen hem een vervolging, anders dan door een
strafbeschikking, is aangevangen wegens een feit waarvan in
eerste aanleg de rechtbank, niet zijnde de kantonrechter, kennis
neemt.

2. Aan de veroordeelde die geen raadsman heeft, wordt ambtshalve een
raadsman toegevoegd, indien de veroordeelde, gelet op de aard van een
krachtens de artikelen 77u of 77ee, eerste lid, in verband met artikel
14i, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, af te nemen verhoor,
diens bijstand behoeft.

3. De toevoeging geschiedt door of op last van de voorzitter van de
rechtbank, onderscheidenlijk, wanneer hoger beroep is ingesteld tegen
het eindvonnis in eerste aanleg, door de voorzitter van het
gerechtshof.

4. Het openbaar ministerie geeft aan de voorzitter van de rechtbank,
dan wel van het gerechtshof, onverwijld schriftelijk kennis van de
verplichting tot toevoeging ingevolge het eerste of van een verhoor
als bedoeld in het tweede lid.

5. De artikelen 42, eerste en tweede lid, 43, eerste lid, en 44
blijven buiten toepassing.

Artikel 490

Indien de verdachte rechtens zijn vrijheid is ontnomen en niet is
geplaatst in een justitiële jeugdinrichting, is ten aanzien van zijn
ouders of voogd artikel 50 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 490a [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 491

1. In afwijking van artikel 59, vijfde lid, wordt de raad voor de
kinderbescherming onverwijld van het bevel tot inverzekeringstelling
in kennis gesteld.

2. Indien naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde
kennisgeving wordt gerapporteerd, slaat de officier van justitie
daarop acht alvorens een vordering tot bewaring te doen.

Artikel 492

De kinderrechter treedt inzake de toepassing van de voorlopige hechtenis
op als rechter-commissaris.

Artikel 493

1. Indien de rechter de voorlopige hechtenis van de verdachte beveelt,
gaat hij na of de tenuitvoerlegging van dit bevel, hetzij
onmiddellijk, hetzij na een bepaald tijdsverloop, kan worden
geschorst. De rechter kan daarbij een gecertificeerde instelling als
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet of, indien de verdachte
inmiddels de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, een
reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 14d, tweede lid,
opdracht geven toezicht te houden op de naleving van voorwaarden en de
veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

2. In het bevel tot voorlopige hechtenis en tot schorsing daarvan
worden zodanige bepalingen opgenomen als voor de juiste uitvoering
daarvan nodig worden geoordeeld.

3. Tot het ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis
kan elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen. Bij het bevel tot
voorlopige hechtenis kan worden bepaald dat de verdachte gedurende de
nacht in een inrichting als bedoeld in de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen, dan wel op een andere plaats als bedoeld in de
eerste volzin verblijft, en gedurende de dag in de gelegenheid wordt
gesteld de inrichting of die plaats te verlaten.

4. Een bevel tot gevangenhouding of gevangenneming kan een termijn van
dertig dagen niet te boven gaan indien de rechtbank de verdachte niet
heeft gehoord.

5. In de gevallen waarin verlof kan worden verleend op grond van het
bepaalde bij of krachtens de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen, blijft het in het eerste en tweede lid inzake
schorsing bepaalde buiten toepassing.

6. Schorsing van de voorlopige hechtenis vindt steeds plaats onder de
algemene voorwaarden, genoemd in artikel 80. De rechter kan, na advies
te hebben ingewonnen van de raad voor de kinderbescherming, ook
bijzondere voorwaarden aan de schorsing verbinden. De rechter verbindt
slechts bijzondere voorwaarden aan de schorsing voor zover de jeugdige
daarmee instemt. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald
welke bijzondere voorwaarden aan de schorsing kunnen worden verbonden
en aan welke eisen de instemming van de jeugdige moet voldoen.

Artikel 494

1. De officier van justitie wint bij de raad voor de kinderbescherming
inlichtingen in omtrent de persoonlijkheid en de levensomstandigheden
van de verdachte, tenzij hij

a. aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging afziet of

b. de zaak voor de kantonrechter vervolgt.

2. Indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt of
ingevolge artikel 196 in een inrichting is opgenomen, geeft de
officier van justitie onverwijld bericht aan de raad.

3. De raad kan de officier van justitie ook uit eigen beweging
adviseren.

4. De rechter-commissaris kan eveneens bij de raad de inlichtingen,
bedoeld in het eerste lid, inwinnen.

Artikel 495

1. De zaak wordt bij de rechtbank in eerste aanleg voor de
kinderrechter vervolgd.

2. Niettemin geschiedt de behandeling van de zaak door de meervoudige
kamer, indien naar het aanvankelijk oordeel van de officier van
justitie

a. in de zaak een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen dan
wel een zwaardere hoofdstraf dan vrijheidsstraf van zes maanden
dient te worden opgelegd;

b. wegens de ingewikkeldheid van de zaak behandeling door de
meervoudige kamer de voorkeur verdient;

c. de zaak, indien deze tevens één of meer verdachten betreft die
de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, niet voor
splitsing vatbaar is.

3. In zaken welke voor een meervoudige kamer der rechtbank worden
vervolgd neemt de kinderrechter aan het onderzoek der terechtzitting
deel.

4. De kinderrechter is bevoegd kennis te nemen van een strafbaar feit
of strafbare feiten die zijn begaan nadat de verdachte de leeftijd van
18 jaren heeft bereikt indien de vervolging van dat feit of deze
feiten gelijktijdig plaatsvindt met de vervolging van verdachte ter
zake van een strafbaar feit bedoeld in artikel 488, tweede lid. Het
tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing.

5. Bij toepassing van het vierde lid kan de rechter recht doen volgens
de artikelen 77g tot en met 77gg van het Wetboek van Strafrecht indien
hij daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het feit is begaan.

6. Het bepaalde in het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing
wanneer het afzonderlijke strafbare feiten betreft die op grond van
artikel 263 of artikel 287 gevoegd zijn behandeld.

Artikel 495a

1. De verdachte is verplicht in persoon te verschijnen. Bij de
dagvaarding wordt hem kennis gegeven dat, indien hij niet aan deze
verplichting voldoet, het gerecht zijn medebrenging kan gelasten.

2. Indien de van misdrijf verdachte in gebreke blijft op de
terechtzitting te verschijnen, stelt het gerecht, tenzij aanstonds van
nietigheid van de dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie of onbevoegdheid van het gerecht blijkt, het onderzoek tot
een bepaalde dag uit en beveelt het tevens de medebrenging van de
verdachte. Het gerecht kan echter indien van de verdachte geen woon-
of verblijfplaats bekend is of op grond van bijzondere omstandigheden
het geven van een bevel tot medebrenging achterwege laten.

3. Tegen de verdachte die in gebreke blijft op de terechtzitting te
verschijnen, wordt tenzij het gerecht de medebrenging tegen een nader
tijdstip gelast, verstek verleend. Het onderzoek wordt daarna
voortgezet.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien ten
tijde van de terechtzitting de verdachte inmiddels de leeftijd van
achttien jaren heeft bereikt.

Artikel 495b

1. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. De voorzitter van
de rechtbank kan tot bijwoning van de besloten terechtzitting
bijzondere toegang verlenen. Aan het slachtoffer of de nabestaanden
van het slachtoffer wordt toegang verleend, tenzij de voorzitter
wegens bijzondere redenen anders beslist.

2. De voorzitter van de rechtbank gelast een openbare behandeling van
de zaak indien naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de
zitting zwaarder moet wegen dan het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte, diens medeverdachte, ouders
of voogd.

Artikel 496

1. De ouders of de voogd zijn verplicht tot bijwoning van de
terechtzitting. Zij worden daartoe opgeroepen. Bij de oproeping wordt
hun kennisgegeven, dat, indien zij niet aan deze verplichting voldoen,
het gerecht hun medebrenging kan gelasten.

2. Indien ouders of voogd op de terechtzitting zijn verschenen, worden
zij, nadat de verdachte, een medeverdachte, een getuige of een
deskundige zijn verklaring heeft afgelegd, in de gelegenheid gesteld
daartegen in te brengen wat tot verdediging kan dienen. In het in
artikel 51g, vierde lid, bedoelde geval kunnen de ouders of de voogd
vragen stellen aan een getuige of deskundige, maar alleen betreffende
de vordering tot schadevergoeding; zij worden in de gelegenheid
gesteld verweer te voeren tegen die vordering.

3. Niettemin kan het gerecht ambtshalve, op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman bevelen,
dat een verhoor van de verdachte, van een getuige of van een
deskundige buiten tegenwoordigheid van ouders of voogd geschiedt,
tenzij de zaak in het openbaar wordt behandeld. Het gerecht deelt in
dat geval de zakelijke inhoud van een en ander aan de ouders of voogd
mee, voor zover niet gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Artikel 496a

1. Indien de ouders of voogd van een van misdrijf verdachte
minderjarige in gebreke blijven op de terechtzitting te verschijnen
beveelt het gerecht de aanhouding van de zaak tegen een bepaalde dag
en beveelt het tevens hun oproeping. Het gerecht stelt voorafgaand aan
zijn beslissing de verdachte, de officier van justitie en het
slachtoffer dat ter terechtzitting aanwezig is, in de gelegenheid zich
uit te laten over de wenselijkheid van aanhouding.

2. Het gerecht kan bij het bevel tot oproeping een bevel tot
medebrenging verlenen, indien het de aanwezigheid van een of beide
ouders dan wel de voogd bij de behandeling van de zaak op de
terechtzitting noodzakelijk acht. Het gerecht kan dit bevel ook geven
in het geval van de behandeling van de zaak van een van overtreding
verdachte minderjarige.

3. Het gerecht kan slechts bevelen dat het onderzoek niet wordt
aangehouden, en dat een bevel tot medebrenging niet wordt verleend
indien:

a. het aanstonds een van de uitspraken bedoeld in artikel 349,
eerste lid, doet,

b. de ouders of voogd geen bekende woon- of verblijfplaats in
Nederland hebben, of

c. de aanwezigheid van een of beide ouders niet in het belang van
de minderjarige wordt geacht.

Artikel 496b [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 496c [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 496d [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 496e [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 496f [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 497

1. Het gerecht kan ambtshalve, op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van de verdachte of diens raadsman bepalen,
dat vragen betreffende de persoonlijkheid of de levensomstandigheden
van de verdachte buiten diens tegenwoordigheid zullen worden gesteld
en behandeld en dat het openbaar ministerie of de raadsman buiten
tegenwoordigheid van de verdachte daarover het woord zal voeren.

2. Het tweede lid van artikel 300 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 498

Indien het gerecht het noodzakelijk oordeelt dat alsnog een onderzoek naar
de persoonlijkheid en de levensomstandigheden van de minderjarige
verdachte wordt ingesteld, kan het nadere inlichtingen bij de raad voor de
kinderbescherming inwinnen.

Artikel 498a [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 499

1. Op het rechtsgeding voor de kinderrechter zijn de Vijfde Titel en
de Zesde Titel van het Tweede Boek van overeenkomstige toepassing,
voor zover in deze Titel niet anders wordt bepaald en met dien
verstande, dat de kinderrechter tevens de bevoegdheden bezit, die aan
de voorzitter van een meervoudige kamer toekomen.

2. De artikelen 370 en 376 tot en met 381 zijn van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de kinderrechter de zaak tevens
naar de meervoudige kamer verwijst, indien naar zijn oordeel de
toepassing van artikel 77s van het Wetboek van Strafrecht in
overweging behoort te worden genomen.

Artikel 500

1. Op het rechtsgeding voor de kantonrechter zijn de artikelen 495b,
496, eerste lid, tweede volzin, vijfde en zesde lid, 497 en 498 van
overeenkomstige toepassing.

2. Indien de zaak door oproeping aanhangig is gemaakt, wordt in de
oproeping van de ouders of de voogd het ten laste gelegde feit
opgenomen. In het geval, bedoeld in de aanhef van artikel 390, is dat
artikel van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de wijze van
oproeping van ouders of voogd, en zo nodig van intrekking van deze
oproeping.

Artikel 500a [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500b [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500c [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500d [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500e [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500f [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 500g [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 500h [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 500i [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 500j [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 500k [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 500l [Vervallen per 01-05-1996]

Artikel 501

In geval van hoger beroep bij het gerechtshof of bij de rechtbank zijn de
artikelen 495a tot en met 498 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 502

1. Tegen een beslissing als bedoeld in de artikelen 77t en 77tc van
het Wetboek van Strafrecht kunnen zowel het openbaar ministerie als de
veroordeelde in hoger beroep komen bij het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden. De artikelen 509q en 509v tot en met 509x zijn van
overeenkomstige toepassing.

2. Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 77tb en 77wd van het
Wetboek van Strafrecht kunnen zowel het openbaar ministerie als de
veroordeelde binnen veertien dagen na dagtekening van de beslissing in
hoger beroep komen bij het gerechtshof in het ressort van het gerecht
waar de beslissing is genomen.

3. Op het hoger beroep bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen
509v, derde lid, 509w en 509x van overeenkomstige toepassing.

Artikel 503

1. Indien de verdachte die de leeftijd van zestien jaren nog niet
heeft bereikt, een raadsman heeft, komen alle bevoegdheden, hem in dit
wetboek of in het Wetboek van Strafrecht toegekend, eveneens toe aan
zijn raadsman.

2. Tegen het instellen, intrekken of afstand doen door de raadsman van
enig rechtsmiddel kan, in het geval van het eerste lid, de verdachte
of diens wettelijke vertegenwoordiger binnen drie dagen nadat de
termijn voor het instellen daarvan is verstreken, een bezwaarschrift
indienen bij de voorzitter van het gerecht in feitelijke aanleg, voor
hetwelk de zaak wordt vervolgd of het laatst is vervolgd. De
voorzitter beslist ten spoedigste. De verdachte, diens wettelijke
vertegenwoordiger alsmede de raadsman worden gehoord, althans, op de
wijze door de voorzitter te bepalen, opgeroepen. Indien het
bezwaarschrift gegrond wordt bevonden, loopt de termijn voor het
instellen of intrekken van het rechtsmiddel alsnog gedurende drie
dagen.

Artikel 503a [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 504

1. Voor zover niet anders is bepaald, worden alle dagvaardingen,
oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of andere schriftelijke
mededelingen aan de minderjarige verdachte tevens ter kennis gebracht
van zijn ouders of voogd, alsmede van zijn raadsman.

2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van de raadsman in zaken die
worden behandeld door de kantonrechter.

Artikel 505

Alle dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of andere
mededelingen aan ouders of voogd vinden enkel plaats indien deze een
bekende verblijfplaats binnen Nederland hebben. Aan samenwonende ouders
wordt slechts één stuk uitgereikt.

Artikel 506 [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 507 [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 508 [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 509 [Vervallen per 01-09-1995]

Titel IIA. Berechting van verdachten bij wie een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens wordt vermoed

Artikel 509a

1. In elken stand der zaak betreffende een verdachte die den leeftijd
van achttien jaren bereikt heeft, zal de rechtbank of het gerechtshof,
indien vermoed wordt dat de geestvermogens van de verdachte gebrekkig
ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn, en dat hij ten gevolge daarvan
niet in staat is zijne belangen behoorlijk te behartigen, zulks bij
beslissing verklaren.

2. De beslissing wordt gegeven, hetzij ambtshalve, hetzij op de
voordracht van den rechter-commissaris, op de vordering van het
openbaar ministerie of op het daartoe strekkend verzoek van den
verdachte, van zijn raadsman, van zijn echtgenoot of geregistreerde
partner van zijn curator of van een zijner bloed- of aanverwanten tot
den derden graad ingesloten.

3. Voor zoover de beslissing niet in zijne tegenwoordigheid is
gegeven, wordt de inhoud daarvan den verdachte onverwijld vanwege het
openbaar ministerie beteekend.

Artikel 509b

1. Het gerecht kan, alvorens te beslissen, het openbaar ministerie
opdragen een nader onderzoek in te stellen en aan het gerecht
daaromtrent verslag te doen.

2. De beslissing van het gerecht, bij het eerste lid van artikel 509a
bedoeld, is niet aan eenig rechtsmiddel onderworpen, doch kan door het
gerecht te allen tijde worden herroepen; ten aanzien der beslissing
tot herroeping vinden de artikelen 509a en 509d overeenkomstige
toepassing en al hetgeen bij of ingevolge eerstgenoemde beslissing tot
de herroeping toe is verricht, blijft niettemin van kracht.

Artikel 509c

Ten spoedigste na de beslissing bedoeld in artikel 509a, geeft de
voorzitter van het gerecht het bestuur van de raad voor rechtsbijstand
last tot toevoeging van een raadsman aan de verdachte.

Artikel 509d

1. Van het oogenblik af der beslissing, bij het eerste lid van artikel
509a bedoeld, en, behoudens herroeping, totdat de zaak door een in
kracht van gewijsde gegaan arrest of vonnis is beëindigd, vinden de
artikelen 14a, 490, 493, 495a tot en met 497, 504 en 505
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bepalingen
aangaande ouders of voogd slechts overeenkomstig worden toegepast,
indien de verdachte een curator heeft, en in dit geval in dier voege
dat zij uitsluitend dezen betreffen.

2. Bij niet-verschijning in persoon, als bedoeld bij het tweede lid
van artikel 495a, kan de rechtbank of het gerechtshof, hetzij
ambtshalve, hetzij op de vordering van het openbaar ministerie of op
het verzoek van den raadsman, indien de rechtbank of het gerechtshof
van oordeel is, dat de persoonlijke verschijning van den verdachte
noch noodzakelijk noch gewenscht is en de raadsman is verschenen en
zich daartegen niet verzet, de bepaling van dat lid buiten toepassing
laten. In zoodanig geval wordt verstek verleend en het onderzoek der
zaak voortgezet; de raadsman blijft met de verdediging belast.

3. De bevoegdheden, bij dit wetboek aan den verdachte toegekend, komen
na de beslissing, bij het eerste lid van artikel 509a bedoeld, steeds
mede toe aan den raadsman.

Artikel 509e [Vervallen per 01-01-2013]

Titel IIB. Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling en de
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Eerste afdeling. Inleidende bepalingen

Artikel 509f

In deze titel wordt verstaan onder:

reclasseringsmedewerker: degene die door een instelling, aangewezen
overeenkomstig artikel 38, 38b, 38g of 38i van het Wetboek van Strafrecht,
is belast met het onderhouden van contact met de ter beschikking gestelde;

psychiatrisch ziekenhuis: een ziekenhuis, een inrichting of een afdeling
daarvan als bedoeld in artikel 90 sexies van het Wetboek van Strafrecht;

psychiater: een arts als bedoeld in artikel 90 septies van het Wetboek van
Strafrecht.

Artikel 509g

1. Indien de rechter toepassing van artikel 37, 37b of 38c van het
Wetboek van Strafrecht overweegt, kan hij bij een met redenen omklede
beslissing bevel geven dat de betrokkene ter observatie zal worden
overgebracht naar een in het bevel aan te wijzen psychiatrisch
ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd, door
Onze Minister van Veiligheid en Justitie overeenkomstig artikel 198,
derde lid, aangewezen.

2. Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het oordeel van een of meer
deskundigen is ingewonnen en het openbaar ministerie, de betrokkene en
zijn raadsman zijn gehoord.

3. Indien het bevel is gegeven met het oog op een beslissing inzake
toepassing van artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht, wordt, in
het geval dat de ter beschikking gestelde geen bekende verblijfplaats
heeft of zich buiten Nederland ophoudt, de termijn van de
terbeschikkingstelling geschorst tot het tijdstip waarop de
tenuitvoerlegging van het bevel door het bekend worden van zijn
verblijfplaats mogelijk is.

4. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 37 van
het Wetboek van Strafrecht geldt het verblijf in het psychiatrisch
ziekenhuis of de inrichting tot klinische observatie bestemd als een
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 37,
eerste lid, van dat Wetboek. Indien toepassing wordt gegeven aan het
bepaalde in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht geldt
het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis of de inrichting tot
klinische observatie bestemd als verpleging van overheidswege. Het mag
de duur van zeven weken niet te boven gaan. De rechter kan te allen
tijde bevelen dat het verblijf op een vroeger tijdstip zal worden
beëindigd.

Artikel 509h

1. Een ter beschikking gestelde kan, indien te zijnen aanzien een
bevel als bedoeld in artikel 509g is gegeven dan wel, indien zijn
proefverlof is beëindigd, hervatting van zijn verpleging van
overheidswege is bevolen, of met toepassing van artikel 38c van het
Wetboek van Strafrecht alsnog verpleging van overheidswege is bevolen,
op bevel van de officier van justitie of een hulpofficier in het
arrondissement waarin hij feitelijk verblijft, worden aangehouden.

2. Na de aanhouding wordt de ter beschikking gestelde onverwijld
overgebracht naar een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
aangewezen inrichting.

Artikel 509i

1. Wanneer ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een ter
beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend of wiens
verpleging van overheidswege voorwaardelijk is beëindigd dan wel aan
wie voorwaarden bedoeld in artikel 38, eerste lid, of artikel 38la,
derde lid, van het Wetboek van Strafrecht zijn gesteld, zich zodanig
heeft gedragen, dat het proefverlof zal worden beëindigd, of de
hervatting van de verpleging zal worden gelast, dan wel alsnog zijn
verpleging zal worden gelast, kan zijn aanhouding worden bevolen door
de officier van justitie, tot de vordering bedoeld in artikel 38c, 38k
of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht bevoegd, of door de
officier van justitie in het arrondissement waarin hij zijn feitelijk
verblijf heeft. Laatstgenoemde ambtenaar geeft hiervan onverwijld
kennis aan de eerstgenoemde officier van justitie.

2. Van de aanhouding wordt, indien het een ter beschikking gestelde
betreft aan wie proefverlof is verleend, onverwijld kennis gegeven aan
Onze Minister van Veiligheid en Justitie. Deze beslist daarna zo
spoedig mogelijk omtrent de vrijlating, dan wel de beëindiging van het
proefverlof.

3. In de overige gevallen dient de officier van justitie, indien hij
de gedane aanhouding noodzakelijk blijft vinden, naast de vordering op
de voet van artikel 38k, de vordering op de voet van artikel 38la,
zesde lid, of de vordering op de voet van artikel 38c, van het Wetboek
van Strafrecht, onverwijld een vordering tot voorlopige hervatting van
de verpleging onderscheidenlijk een vordering tot voorlopige
verpleging in bij de rechter-commissaris. De artikelen 40, 509h,
tweede lid, en 509k, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

4. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na
aanhouding. De ter beschikking gestelde wordt door de
rechter-commissaris gehoord.

5. Een bevel van de rechter-commissaris als bedoeld in het derde lid
is dadelijk uitvoerbaar.

6. De beslissing van de rechter-commissaris wordt onverwijld
schriftelijk medegedeeld aan de ter beschikking gestelde.

Artikel 509i bis

Indien de rechter last geeft tot toepassing van de maatregel van
terbeschikkingstelling zonder daaraan een bevel tot verpleging van
overheidswege te verbinden, doet het openbaar ministerie de uitspraak,
zodra deze onherroepelijk is geworden, met alle op dat bevel betrekking
hebbende beslissingen aan de ter beschikking gestelde betekenen. De
betekening geschiedt aan hem in persoon.

Tweede afdeling. Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde
lid, van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 509j

1. Wanneer het openbaar ministerie van oordeel is dat toepassing
behoort te worden gegeven aan een der bepalingen van de artikelen 38b,
38c, 38i of 38k van het Wetboek van Strafrecht, dient het een daartoe
strekkende, met redenen omklede, vordering in. Heeft de ter
beschikking gestelde een verzoek als bedoeld in de artikelen 38b of
38i van het Wetboek van Strafrecht gedaan, dan wordt dat verzoek door
de griffier ter kennis gebracht van het openbaar ministerie, dat
daarop zo spoedig mogelijk een conclusie neemt.

2. Het openbaar ministerie geeft toepassing aan artikel 38la, zesde
lid, van het Wetboek van Strafrecht en dient een daartoe strekkende,
met redenen omklede, vordering in.

3. Tot kennisneming van de vordering of het verzoek is bij uitsluiting
bevoegd de rechtbank die in eerste aanleg heeft kennis genomen van het
misdrijf ter zake waarvan de terbeschikkingstelling is gelast.

4. Acht de rechtbank zich onbevoegd dan verwijst zij de zaak naar de
rechtbank die haar behoort te berechten. De vordering wordt in dat
geval geacht te zijn ingediend door de officier van justitie van die
laatste rechtbank.

5. Onmiddellijk na de indiening van de vordering of conclusie bepaalt
de voorzitter een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij de
summiere kennisneming van de stukken de rechtbank aanleiding geeft de
vordering of het verzoek buiten verdere behandeling te laten.

6. Indien een bevel tot voorlopige verpleging dan wel een bevel tot
voorlopige hervatting van de verpleging is gegeven, vindt het
onderzoek zo spoedig mogelijk, in elk geval, binnen één maand na het
indienen van de vordering plaats.

7. Het openbaar ministerie doet vervolgens zo spoedig mogelijk de ter
beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker tijdig tot het
bijwonen van het onderzoek oproepen, onder betekening van de vordering
of conclusie aan de ter beschikking gestelde. Oproeping van de
reclasseringsmedewerker kan achterwege blijven, indien de vordering is
gegrond op artikel 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

8. Indien het openbaar ministerie een vordering doet tot toepassing
van artikel 38la, is artikel 509q van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509jbis

1. Indien een ter beschikking gestelde aan wie voorwaarden zijn
gesteld als bedoeld in artikel 38, eerste lid, 38g, tweede lid of
artikel 38h, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, een gestelde
voorwaarde niet heeft nageleefd of anderszins het belang van de
veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen zulks eist, kan het openbaar ministerie op grond van artikel
38b of artikel 38i van het Wetboek van Strafrecht een met redenen
omklede vordering indienen bij de rechtbank tot tijdelijke opname voor
de duur van maximaal zeven weken in een door de rechtbank aangewezen
inrichting. Deze tijdelijke opname kan plaatsvinden zonder
bereidverklaring van de ter beschikking gestelde als bedoeld in
artikel 38, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. De termijn als bedoeld in het eerste lid kan door de rechtbank, op
een met redenen omklede vordering van het openbaar ministerie, worden
verlengd voor de duur van maximaal zeven weken indien het belang van
de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
of goederen zulks eist.

3. De rechtbank doet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
drie dagen na indiening van de vordering, uitspraak op een vordering
als bedoeld in het eerste of tweede lid. Deze uitspraak is dadelijk
uitvoerbaar.

4. Artikel 509j, tweede tot en met vierde en zesde lid, is van
overeenkomstige toepassing op een vordering als bedoeld in het eerste
of tweede lid.

Artikel 509k

1. Strekt de vordering van het openbaar ministerie tot toepassing van
artikel 38c, artikel 38k, dan wel artikel 38la, zesde lid, van het
Wetboek van Strafrecht, dan wordt aan de ter beschikking gestelde, zo
hij geen raadsman heeft, door het bestuur van de raad voor
rechtsbijstand op last van de voorzitter een raadsman toegevoegd.

2. De raadsman is bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn en
van alle daarop betrekking hebbende stukken kennis te nemen.

3. De artikelen 38, 39, 41, tweede lid, 45-49 en 50, eerste lid, zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509l

1. Zowel het openbaar ministerie als de ter beschikking gestelde en
diens raadsman zijn bevoegd getuigen en deskundigen te doen dagvaarden
of schriftelijk te doen oproepen. De voorzitter kan voorts de
dagvaarding of oproeping van getuigen en deskundigen vanwege het
openbaar ministerie bevelen. Andere personen kunnen op zijn last door
de griffier worden uitgenodigd om bij het onderzoek tegenwoordig te
zijn.

2. De ter beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker kunnen,
voor de aanvang van het onderzoek, ter griffie kennis nemen van de
stukken. Het bepaalde bij en krachtens artikel 32 is van toepassing.

3. De voorzitter kan indien hij ernstig gevaar voor de geestelijke
gezondheid van de ter beschikking gestelde vreest, bepalen dat het
inzien van geneeskundige en psychologische rapporten de ter
beschikking gestelde persoonlijk niet wordt toegestaan, maar
uitsluitend aan een gemachtigde, die reclasseringsmedewerker, arts of
advocaat is, dan wel van de voorzitter bijzondere toestemming heeft
verkregen.

Artikel 509m

1. Het onderzoek geschiedt met overeenkomstige toepassing van de
artikelen 269 tot en met 272, 273, eerste en derde lid, 274 tot en met
277, 278, tweede lid, 281, 284, eerste lid, 286 tot en met 297, 299
tot en met 301, 309 tot en met 311, 315, 318 tot en met 322, 324, 326,
328 tot en met 331, 345, eerste en derde lid, en 346.

2. Het openbaar ministerie en de ter beschikking gestelde zijn
bevoegd, hangende het onderzoek, wijziging te brengen in de vordering
of de conclusie, onderscheidenlijk het verzoek.

3. Indien de vordering van het openbaar ministerie betrekking heeft op
de toepassing van artikel 38c, 38k of 38la, van het Wetboek van
Strafrecht en deze is ingediend binnen vier maanden voor het tijdstip
waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zal eindigen, kan
het openbaar ministerie tevens een vordering tot verlenging van de
terbeschikkingstelling indienen. De derde afdeling van deze Titel is
alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509n

1. Indien bevel wordt gegeven dat de ter beschikking gestelde alsnog
van overheidswege wordt verpleegd, de voorwaardelijke beëindiging van
de verpleging van overheidswege wordt opgeheven met last tot
hervatting van de verpleging, dan wel de verpleging van overheidswege
op grond van artikel 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht
wordt hervat, geeft de beslissing de bijzondere redenen aan die
hiertoe hebben geleid.

2. De beslissing op de vordering of het verzoek tot toepassing van
artikel 38b, dan wel artikel 38i van het Wetboek van Strafrecht is
niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen.

3. De beslissing wordt onverwijld betekend aan de ter beschikking
gestelde en aan de instelling schriftelijk medegedeeld.

4. Indien de beslissing een wijziging van de bijzondere voorwaarden
bedoeld in de artikelen 38 of 38g bevat, wordt de beslissing aan de
ter beschikking gestelde in persoon betekend.

Derde afdeling. Verlenging van de terbeschikkingstelling

Artikel 509o

1. Niet eerder dan twee maanden en niet later dan één maand vóór het
tijdstip waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zal
eindigen, kan het openbaar ministerie een vordering indienen tot
verlenging van de terbeschikkingstelling. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de procedure van
verlenging van de terbeschikkingstelling.

2. Indien de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt
verpleegd, worden bij die vordering overgelegd:

1°. een recent opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend
advies afkomstig van het hoofd van de inrichting;

2°. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid van de ter beschikking gestelde.

3. Indien de ter beschikking gestelde niet van overheidswege wordt
verpleegd, wordt bij de vordering overgelegd een recent opgemaakt, met
redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies van de reclassering
en van een psychiater, die zelf de ter beschikking gestelde heeft
onderzocht.

4. Indien het openbaar ministerie een verlenging vordert waardoor de
totale duur van de terbeschikkingstelling een periode van zes jaar of
van een veelvoud van zes jaar te boven gaat, legt het bij de vordering
tevens over een recent opgemaakt, met redenen omkleed, gedagtekend en
ondertekend advies van twee gedragsdeskundigen van verschillende
disciplines - waaronder een psychiater - gezamenlijk, dan wel zodanige
adviezen van ieder van hen afzonderlijk. Deze gedragsdeskundigen mogen
op het ogenblik waarop zij het advies uitbrengen en ten tijde van het
onderzoek dat zij daarvoor verrichten niet verbonden zijn aan de
inrichting waarin de ter beschikking gestelde wordt verpleegd. Het
voorgaande vindt geen toepassing indien de ter beschikking gestelde
weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van
het advies moet worden verricht. Voor zover mogelijk maken de
gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel ieder van hen afzonderlijk over
de reden van de weigering rapport op. Het openbaar ministerie legt zo
mogelijk een ander advies of rapport omtrent de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van een verlenging van de terbeschikkingstelling, aan
de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om medewerking
te verlenen, over.

5. De ter beschikking gestelde kan in het geval, bedoeld in het vierde
lid, op last van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, voor een
periode van ten hoogste zeven weken ter observatie worden overgebracht
naar een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische
observatie bestemd, door Onze Minister van Veiligheid en Justitie
overeenkomstig artikel 198, derde lid, aangewezen. Het verblijf in de
inrichting geldt als verpleging van overheidswege. De last tot
overbrenging wordt niet gegeven dan nadat de ter beschikking gestelde
en zijn raadsman ter zake zijn gehoord althans daartoe in de
gelegenheid zijn gesteld. Artikel 273, eerste lid, is van
overeenkomstige toepassing.

6. Het openbaar ministerie brengt een afschrift van de vordering zo
spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de ter beschikking
gestelde; geldt het een vordering als bedoeld in het derde lid, dan
zendt het openbaar ministerie tevens een afschrift daarvan aan de
reclasseringsmedewerker.

7. Indien de vordering, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend
binnen twee maanden na de beslissing in hoger beroep, waarbij hetzij
de beslissing van de rechtbank tot verlenging van de
terbeschikkingstelling met een jaar is bevestigd, hetzij, met
vernietiging van de beslissing van de rechtbank, de
terbeschikkingstelling met een jaar is verlengd, behoeft bij de
vordering geen advies als bedoeld in het tweede lid, onder 1, te
worden overgelegd.

Artikel 509oa

1. Een vordering als bedoeld in artikel 509o, eerste lid, die later
dan één maand vóór het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling door
tijdsverloop zal eindigen, doch binnen een redelijke termijn is
ingediend, is niettemin ontvankelijk, indien er bijzondere
omstandigheden aanwezig zijn waardoor de veiligheid van anderen dan
wel de algemene veiligheid van personen of goederen, ondanks het
belang van de ter beschikking gestelde, verlenging van de
terbeschikkingstelling eist.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, dient de officier van
justitie, wanneer van het verzuim is gebleken na het tijdstip waarop
de terbeschikkingstelling door tijdsverloop is geëindigd, naast de
vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling, onverwijld een
vordering tot voorlopige voortzetting van de terbeschikkingstelling in
bij de rechter-commissaris. De artikelen 40 en 509k, tweede lid, zijn
van overeenkomstige toepassing. In afwachting van de beslissing op de
vordering tot voorlopige voortzetting van de terbeschikkingstelling
wordt de ter beschikking gestelde niet in vrijheid gesteld.

3. De rechter-commissaris beslist binnen drie maal vierentwintig uur
na de indiening van de vordering tot voorlopige voortzetting van de
terbeschikkingstelling . De ter beschikking gestelde wordt zo mogelijk
door de rechter-commissaris gehoord.

4. Een bevel van de rechter-commissaris tot voorlopige voortzetting
van de terbeschikkingstelling is dadelijk uitvoerbaar.

5. De beslissing van de rechter-commissaris wordt onverwijld
schriftelijk medegedeeld aan de ter beschikking gestelde.

Artikel 509p

Tot kennisneming van de vordering is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank
die in eerste aanleg heeft kennis genomen van het misdrijf ter zake
waarvan de terbeschikkingstelling is gelast. Artikel 509j, derde lid, is
van toepassing.

Artikel 509q

1. Zolang op de vordering niet onherroepelijk is beslist, blijft de
terbeschikkingstelling van kracht. Wanneer de vordering wordt
toegewezen na de dag waarop de terbeschikkingstelling door
tijdsverloop zou zijn geëindigd indien geen vordering tot verlenging
was ingediend, gaat de nieuwe termijn niettemin op die dag in.

2. Indien gelijktijdig met de vordering tot verlenging van de
terbeschikkingstelling een vordering tot verlenging van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege
aanhangig is, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509r

1. Aan de ter beschikking gestelde die van overheidswege wordt
verpleegd, wordt, zo hij geen raadsman heeft, door het bestuur van de
raad voor rechtsbijstand op last van de voorzitter een raadsman
toegevoegd.

2. Artikel 509k, tweede en derde lid, is van toepassing.

Artikel 509s

1. De rechtbank bepaalt onverwijld een dag voor het onderzoek van de
zaak. Aan de ter beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker
wordt daarvan tijdig mededeling gedaan.

2. Het onderzoek heeft plaats met overeenkomstige toepassing van de
artikelen 509l en 509m.

3. De rechtbank hoort, alvorens te beslissen, de ter beschikking
gestelde.

4. Indien de ter beschikking gestelde niet in staat is voor het
onderzoek te verschijnen, zal een van de leden van de rechtbank
vergezeld door de griffier hem te zijnen verblijfplaats horen.

5. Indien de ter beschikking gestelde zich ophoudt in een ander
arrondissement, kan de rechtbank het verhoor, bedoeld in het vorige
lid, overdragen aan de rechtbank in dat arrondissement.

Artikel 509t

1. De rechtbank beslist op de vordering tot verlenging zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de dag waarop de vordering is
ingediend.

2. De rechtbank kan, indien zij beslist tot verlenging van de
terbeschikkingstelling voor de tijd van een jaar dan wel voor de tijd
van twee jaren dan wel voor de tijd van twee jaren, hetzij ambtshalve,
hetzij op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de
ter beschikking gestelde of diens raadsman tevens de verpleging van
overheidswege voorwaardelijk beëindigen. Beëindiging van de
terbeschikkingstelling vindt niet plaats dan nadat de verpleging van
overheidswege gedurende minimaal een jaar voorwaardelijk beëindigd is
geweest.

3. Indien zich na de indiening van de vordering als bedoeld in artikel
509o, eerste lid, een omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit
voortvloeit dat de rechtbank, gelet op de in het eerste lid gestelde
termijn waarbinnen zij op de vordering tot verlenging moet beslissen,
niet kan voldoen aan de ingevolge artikel 509s, derde lid,
voorgeschreven hoorplicht, vindt het eerste lid geen toepassing. De
rechtbank beslist in dat geval op de vordering tot verlenging binnen
twee maanden nadat het beletsel om aan de hoorplicht te voldoen is
weggevallen.

4. De beslissing geeft de bijzondere redenen aan die de rechtbank doen
besluiten tot de verlenging van de terbeschikkingstelling, dan wel tot
afwijzing van de vordering.

5. Indien de rechtbank in geval van verlenging van de
terbeschikkingstelling voor de tijd van een jaar dan wel voor de tijd
van twee jaren dan wel voor de tijd van twee jaren voorwaardelijke
beëindiging van de verpleging overweegt en zij het voor de vorming van
haar eindoordeel noodzakelijk acht zich nader te doen voorlichten
omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de terugkeer van
de ter beschikking gestelde in het maatschappelijk verkeer zou kunnen
geschieden, kan zij met gelijktijdige verlenging van de verpleging
haar beslissing voor ten hoogste drie maanden aanhouden.

Artikel 509u

1. De beslissingen bedoeld in artikel 509t worden onverwijld aan de
ter beschikking gestelde betekend. Daarbij wordt kennis gegeven van
het rechtsmiddel dat tegen de beslissing openstaat, en de termijn
waarbinnen dat rechtsmiddel kan worden aangewend.

2. Indien de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt
verpleegd, worden de beslissingen voorts onverwijld aan het hoofd van
de inrichting medegedeeld.

Artikel 509u bis

Nadat de beslissing tot voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege onherroepelijk is geworden wordt de ter beschikking gestelde
zo spoedig mogelijk een kennisgeving gezonden. Deze kennisgeving bevat de
gestelde voorwaarden, alsmede de datum van ingang van de voorwaardelijke
beëindiging van de verpleging van overheidswege en wordt in persoon
betekend.

Vierde afdeling. Beroep

Artikel 509v

1. Tegen de beslissing van de rechtbank, bedoeld in artikel 38h van
het Wetboek van Strafrecht, en die, bedoeld in de artikelen 509n,
eerste lid, en 509t, eerste en tweede lid, kan het openbaar ministerie
binnen veertien dagen na dagtekening en de ter beschikking gestelde
binnen veertien dagen na betekening daarvan beroep instellen bij het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

2. Indien de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling is
toegewezen, doch artikel 509t, vijfde lid, is toegepast, kan tegen de
beslissing tot verlenging slechts gelijktijdig met de beslissing
omtrent de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege beroep worden ingesteld.

3. De artikelen 409, eerste lid, 410, 449, eerste lid, 450-454, 455,
eerste lid, en 509r zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509w

1. Op het onderzoek door het gerechtshof is artikel 509s, tweede,
derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

2. Indien het gerechtshof echter, na kennisneming van de stukken van
het geding, van oordeel is, dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk
of ongegrond is, kan het, de advocaat-generaal, de ter beschikking
gestelde en diens raadsman gehoord, zonder nader onderzoek op het
beroep beslissen.

3. De voorzitter kan, hangende de beslissing, de verpleging van
overheidswege voorlopig beëindigen wanneer de vordering tot verlenging
door de rechtbank is afgewezen.

Artikel 509x

1. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. Het bevestigt de
beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de
rechtbank had behoren te doen.

2. De beslissing geeft de bijzondere redenen aan die het gerechtshof
hebben doen besluiten tot de toepassing van artikel 38c van het
Wetboek van Strafrecht of tot de verlenging van de
terbeschikkingstelling, dan wel tot afwijzing van een daartoe
strekkende vordering. Zij is niet aan enig gewoon rechtsmiddel
onderworpen.

TITEL IIC. Rechtsplegingen in verband met de plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders

Artikel 509y

In deze titel wordt verstaan onder:

veroordeelde: degene die is geplaatst in een inrichting voor stelselmatige
daders;

maatregel: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders;

reclasseringswerker: degene die ingevolge artikel 38p, vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht is belast met het onderhouden van contact met de
veroordeelde.

Artikel 509z

1. Wanneer het openbaar ministerie van oordeel is dat toepassing
behoort te worden gegeven aan een der bepalingen van de artikelen 38q
of 38r van het Wetboek van Strafrecht, dient het een daartoe
strekkende, met redenen omklede, vordering in. Wanneer degene aan wie
de maatregel voorwaardelijk is opgelegd een verzoek als bedoeld in
artikel 38q van het Wetboek van Strafrecht heeft gedaan, wordt het
verzoek door de griffier ter kennis gebracht van het openbaar
ministerie, dat daarop zo spoedig mogelijk een conclusie neemt.

2. Tot kennisneming van de vordering of het verzoek is bij uitsluiting
bevoegd de rechtbank die in eerste aanleg de maatregel heeft opgelegd.

3. Acht de rechtbank zich onbevoegd dan verwijst zij de zaak naar de
rechtbank die haar behoort te berechten. De vordering wordt in dat
geval geacht te zijn ingediend door de officier van justitie bij die
laatste rechtbank.

4. Onmiddellijk na de indiening van de vordering of conclusie bepaalt
de voorzitter een dag voor het onderzoek van de zaak, tenzij de
summiere kennisneming van de stukken de rechtbank aanleiding geeft de
vordering of het verzoek buiten verdere behandeling te laten.

5. Het openbaar ministerie doet vervolgens zo spoedig mogelijk de
veroordeelde en de reclasseringswerker tijdig tot het bijwonen van het
onderzoek oproepen, onder betekening van de vordering of conclusie aan
de veroordeelde.

Artikel 509aa

1. Wanneer de rechtbank toepassing heeft gegeven aan artikel 38s,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, bepaalt de voorzitter
onmiddellijk na ontvangst van de in dat artikellid bedoelde
inlichtingen een dag voor het onderzoek van de zaak. Het openbaar
ministerie doet vervolgens zo spoedig mogelijk de veroordeelde tijdig
tot het bijwonen van het onderzoek oproepen.

2. Wanneer de rechtbank een verzoek of een vordering tot een
tussentijdse toetsing als bedoeld in artikel 38s, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, gedaan na het opleggen van de maatregel,
afwijst, neemt zij deze beslissing zonder verdere behandeling van dat
verzoek of die vordering.

Artikel 509bb

1. Indien de vordering van het openbaar ministerie strekt tot
toepassing van artikel 38r van het Wetboek van Strafrecht, wordt aan
de veroordeelde, zo hij geen advocaat heeft, door het bestuur van de
raad voor rechtsbijstand op last van de voorzitter een advocaat
toegevoegd.

2. De advocaat is bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn en
van alle op de zaak betrekking hebbende stukken kennis te nemen.

3. De artikelen 38, 39, 41, tweede lid, 45 tot en met 49 en 50, eerste
lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509cc

1. Zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde en diens advocaat
zijn bevoegd getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of
schriftelijk te doen oproepen. De voorzitter kan voorts de dagvaarding
of oproeping van getuigen en deskundigen vanwege het openbaar
ministerie bevelen. Andere personen kunnen op zijn last door de
griffier worden uitgenodigd om bij het onderzoek tegenwoordig te zijn.

2. De veroordeelde en de reclasseringswerker kunnen, voor de aanvang
van het onderzoek, ter griffie kennisnemen van de stukken. Het
bepaalde bij en krachtens artikel 32 is van toepassing.

Artikel 509dd

1. De behandeling van de zaak door de raadkamer vindt in het openbaar
plaats.

2. Het onderzoek geschiedt met overeenkomstige toepassing van de
artikelen 269 tot en met 272, 273, eerste en derde lid, 274 tot en met
281, 284, eerste lid, 286 tot en met 297, 299 tot en met 301, 309 tot
en met 311, 315, 318 tot en met 322, 324, 328 tot en met 331, 345,
eerste en derde lid, 346.

3. Het openbaar ministerie en de veroordeelde zijn bevoegd, hangende
het onderzoek, wijziging te brengen in de vordering of de conclusie,
onderscheidenlijk het verzoek.

Artikel 509ee

1. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 38r van het Wetboek van
Strafrecht, geeft de beslissing de bijzondere redenen aan die hiertoe
hebben geleid.

2. De beslissing op een vordering of een verzoek tot toepassing van
artikel 38q van het Wetboek van Strafrecht is niet aan enig gewoon
rechtsmiddel onderworpen.

3. De beslissing wordt onverwijld betekend aan de veroordeelde. Bij de
betekening van de beslissing inzake de toepassing van de artikelen 38r
en 38s wordt kennis gegeven van het rechtsmiddel dat tegen de
beslissing openstaat, en de termijn waarbinnen het rechtsmiddel kan
worden aangewend.

4. Indien de beslissing een wijziging van de bijzondere voorwaarden,
bedoeld in artikel 38p, vierde lid, bevat, wordt de beslissing aan de
veroordeelde in persoon betekend.

5. De beslissing, bedoeld in artikel 38q, onderdeel 2°, wordt
schriftelijk meegedeeld aan de instelling of deskundige.

6. Indien de rechtbank de maatregel overeenkomstig artikel 38s, derde
lid, beëindigt, blijft de maatregel van kracht zolang de beslissing
niet onherroepelijk is.

Artikel 509ff

1. Tegen de beslissing van de rechtbank inzake de toepassing van de
artikelen 38r en 38s kan het openbaar ministerie binnen veertien dagen
na de dagtekening en de veroordeelde binnen veertien dagen na
betekening daarvan beroep instellen bij het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden.

2. De artikelen 409, eerste lid, 410, 449, eerste lid, 450 tot en met
454, 455, eerste lid, en 509z, vierde en vijfde lid, en 509aa tot en
met 509dd zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 509gg

1. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk. Het bevestigt de
beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de
rechtbank had behoren te doen. Artikel 509ee, eerste lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2. De beslissing van het gerechtshof is niet aan enig gewoon
rechtsmiddel onderworpen.

Titel IID. Gedragsaanwijzing ter beëindiging van ernstige overlast

Artikel 509hh

1. De officier van justitie is bevoegd de verdachte tegen wie ernstige
bezwaren bestaan een gedragsaanwijzing te geven in geval van
verdenking van een strafbaar feit:

a. waardoor de openbare orde, gelet op de aard van het strafbare
feit of de samenhang met andere strafbare feiten, dan wel de
wijze waarop het strafbare feit is gepleegd, ernstig is
verstoord, en waarbij grote vrees voor herhaling bestaat, dan wel

b. in verband waarmee vrees bestaat voor ernstig belastend gedrag
van de verdachte jegens een persoon of personen, dan wel

c. in verband waarmee vrees bestaat voor gedrag van de verdachte
dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

2. De gedragsaanwijzing kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:

a. zich niet op te houden in een bepaald gebied,

b. zich te onthouden van contact met een bepaalde persoon of
bepaalde personen,

c. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe
aangewezen opsporingsambtenaar,

d. zich te doen begeleiden bij hulpverlening die van invloed kan
zijn op het plegen van strafbare feiten door de verdachte.

3. De gedragsaanwijzing wordt schriftelijk aan de verdachte bekend
gemaakt, onder vermelding van de datum van ingang en de periode
gedurende welke de gedragsaanwijzing van kracht blijft, alsmede de
redenen die tot de gedragsaanwijzing hebben geleid.

4. De gedragsaanwijzing blijft maximaal 90 dagen van kracht dan wel,
indien dit een kortere periode betreft, totdat het ter zake van het
strafbare feit gewezen vonnis onherroepelijk is geworden. Wordt niet
tijdig een onherroepelijk vonnis verkregen, dan kan de
gedragsaanwijzing maximaal drie keer worden verlengd met een periode
van maximaal 90 dagen. Verlenging is niet mogelijk indien tegen de
verdachte geen vervolging is ingesteld. De rechter voor wie de
verdachte gedagvaard is te verschijnen, kan de gedragsaanwijzing
wijzigen. De rechter kan de gedragsaanwijzing opheffen indien hij van
oordeel is dat niet of niet langer wordt voldaan aan de in het eerste
lid gestelde voorwaarden voor het geven van de gedragsaanwijzing.

5. De verdachte kan tegen de gedragsaanwijzing en een verlenging
daarvan in beroep komen bij de rechtbank, die zo spoedig mogelijk
beslist. De verdachte kan zich door een raadsman laten bijstaan.

6. De officier van justitie wijzigt de gedragsaanwijzing of trekt die
in indien nieuwe feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Titel III. Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren

Artikel 510

1. Indien een rechterlijk ambtenaar voor zijne rechtbank, zijn
gerechtshof of voor een gerecht binnen het ressort van zijne rechtbank
of zijn gerechtshof zou moeten worden vervolgd en berecht, wordt, op
verzoekschrift van het openbaar ministerie naar de gewone regelen met
de vervolging belast, door den Hoogen Raad een ander gerecht van
gelijken rang als het anders bevoegde aangewezen, voor hetwelk de
vervolging en berechting der zaak zal plaats hebben.

2. Niettemin kunnen de spoedeischende maatregelen van de vervolging
die aan het rechtsgeding voorafgaat, ook bij of door het anders
bevoegde gerecht worden genomen.

3. De aanwijzing geldt ook voor de mede-verdachten van den
rechterlijken ambtenaar.

4. Bij het verzoekschrift worden de processtukken en, voor zoover
noodig, de stukken van overtuiging overgelegd.

Artikel 511

1. De beschikking van den Hoogen Raad wordt vanwege den
procureur-generaal aan den verdachte beteekend.

2. De procureur-generaal geeft van de beschikking tevens schriftelijk
kennis aan den verzoeker en zendt daarvan afschrift toe aan het
openbaar ministerie bij het aangewezen gerecht.

Titel IIIA [Vervallen per 09-05-2008]

Artikel 511a [Vervallen per 09-05-2008]

Titel IIIb. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel

Artikel 511b

1. Een vordering van het openbaar ministerie als bedoeld in artikel
36e van het Wetboek van Strafrecht wordt zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk twee jaren na de uitspraak in eerste aanleg bij de rechtbank
aanhangig gemaakt. Indien het strafrechtelijk financieel onderzoek
overeenkomstig het bepaalde in artikel 126f, tweede lid, is gesloten
en heropend, wordt de periode van twee jaren verlengd met de tijd
verlopen tussen deze sluiting en heropening.

2. De officier van justitie doet bij zijn vordering de stukken waarop
zij berust aan de rechtbank toekomen. Artikel 258, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De vordering wordt aan degene op wie zij betrekking heeft betekend,
onder mededeling van het recht op kennisneming van de stukken. Indien
een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld wordt de
vordering gelijktijdig met de sluiting van het strafrechtelijk
financieel onderzoek aan degene tegen wie het is gericht betekend.

4. De vordering behelst mede de oproeping om op het daarin vermelde
tijdstip ter terechtzitting te verschijnen. De artikelen 260, 263 en
265 tot en met 267 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 511c

De officier van justitie kan, zolang het onderzoek op de terechtzitting
niet is gesloten, met de verdachte of veroordeelde een schriftelijke
schikking aangaan tot betaling van een geldbedrag aan de staat of tot
overdracht van voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het
ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht voor ontneming
vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel.

Artikel 511d

1. Op de behandeling van een vordering van de officier van justitie
zijn de bepalingen van de eerste afdeling van Titel VI van het tweede
Boek van overeenkomstige toepassing. De behandeling van de vordering
ter terechtzitting kan worden voorafgegaan door een schriftelijke
voorbereiding op de wijze als door de rechtbank te bepalen. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld over de schriftelijke voorbereiding.

2. Indien een strafrechtelijk financieel onderzoek dan wel een nader
strafrechtelijk financieel onderzoek noodzakelijk blijkt, stelt de
rechtbank met schorsing der zaak onder aanduiding van het onderwerp
van het onderzoek en zo nodig de wijze waarop dit zal zijn in te
stellen, de stukken in handen van de officier van justitie.

3. Het onderzoek geldt als een met rechterlijke machtiging ingesteld
strafrechtelijk financieel onderzoek en wordt gevoerd overeenkomstig
de bepalingen van de negende afdeling van de vierde Titel van het
eerste Boek, met uitzondering van artikel 126f, vierde en vijfde lid.

Artikel 511e

1. Op de beraadslaging en de uitspraak zijn de bepalingen van de
vierde afdeling van Titel VI van het tweede Boek van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat

a. de rechtbank naar aanleiding van de vordering en van het
onderzoek ter terechtzitting beraadslaagt over de vraag of de in
artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht bedoelde maatregel
moet worden opgelegd en zo ja, op welk bedrag de omvang van het
wederrechtelijk verkregen voordeel is te schatten; en

b. de uitspraak in geen geval later mag plaatsvinden dan zes
weken na de dag waarop het onderzoek is gesloten.

2. De rechtbank kan, in geval onder de beraadslaging blijkt dat het
onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 511d, tweede en derde lid, een onderzoek
door de officier van justitie doen plaats vinden. In dit geval wordt
gehandeld als ware het onderzoek voor onbepaalde tijd geschorst.

Artikel 511f

De rechter kan de schatting van het op geld waardeerbare voordeel als
bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht slechts ontlenen aan
de inhoud van wettige bewijsmiddelen.

Artikel 511g

1. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden
ingesteld.

2. Titel II van het derde Boek is van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat:

a. de zaak in hoger beroep aanhangig wordt gemaakt door een
oproeping van de advocaat-generaal aan de verdachte of
veroordeelde betekend;

b. de behandeling van de vordering waarvan beroep is ingesteld
voorafgegaan kan worden door een schriftelijke voorbereiding op
de wijze als door het gerechtshof te bepalen;

c. de artikelen 511d, tweede en derde lid, en 511e, tweede lid,
van overeenkomstige toepassing zijn. In deze gevallen wordt het
financieel onderzoek gevoerd door de officier van justitie in het
arrondissement waarin de rechtbank is gelegen die in eerste
aanleg uitspraak heeft gedaan. Na afloop van het bevolen
onderzoek deelt de officier van justitie de stukken mede aan de
advocaat-generaal;

d. artikel 511e, eerste lid, onder b, van overeenkomstige
toepassing is.

Artikel 511h

Tegen de uitspraak in hoger beroep kan beroep in cassatie worden
ingesteld. Titel III van het derde Boek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 511i

Een uitspraak op de vordering van het openbaar ministerie als bedoeld in
artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht vervalt van rechtswege, doordat
de uitspraak als gevolg waarvan de veroordeling van de verdachte, als
bedoeld in artikel 36e, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het
Wetboek van Strafrecht, achterwege blijft, in kracht van gewijsde gaat.

Titel IV. Wraking en verschoning van rechters

Artikel 512

Op verzoek van de verdachte of het openbaar ministerie kan elk van de
rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of
omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen
lijden.

Artikel 513

1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de
verzoeker bekend zijn geworden.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorgedragen.

4. Een volgende verzoek om wraking van dezelfde rechter wordt niet in
behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden
voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend
zijn geworden.

5. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de
terechtzitting geschorst.

Artikel 514

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

Artikel 515

1. Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een
meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht, geen
zitting heeft.

2. De verzoeker en de rechter wiens wraking is verzocht, worden in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het gerecht kan ambtshalve of
op verzoek van de verzoeker of de rechter wiens wraking is verzocht,
bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.

3. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is
gemotiveerd en wordt onverwijld aan de verdachte, het openbaar
ministerie en de rechter wiens wraking was verzocht medegedeeld.

4. In geval van misbruik kan het gerecht bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen. Hiervan wordt in de
beslissing melding gemaakt.

5. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 516 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 517

1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 512
kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te
mogen verschonen.

2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Tijdens de
terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.

3. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de
terechtzitting geschorst.

Artikel 518

1. Het verzoek om verschoning wordt zo spoedig mogelijk behandeld door
een meervoudige kamer waarin de rechter die om verschoning heeft
verzocht, geen zitting heeft.

2. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is
gemotiveerd en wordt onverwijld aan de verdachte, het openbaar
ministerie en de rechter die om verschoning had verzocht medegedeeld.

3. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 519 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 520 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 521 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 522 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 523 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 524 [Vervallen per 01-01-1994]

Titel V. Geschillen over rechtsmacht

Artikel 525

1. Een geschil over rechtsmacht is aanwezig:

1°. wanneer twee of meer rechters zich dezelfde zaak gelijktijdig
hebben aangetrokken;

2°. wanneer twee of meer rechters zich tot onderzoek van dezelfde
zaak onbevoegd verklaren en hunne uitspraken met elkander in
strijd zijn.

2. Onder rechters zijn in dezen Titel begrepen de personen of
colleges, aan welke bij bijzondere wetten rechtsmacht is opgedragen,
met dien verstande dat enkel geschillen waarbij ook andere rechters
betrokken zijn, overeenkomstig de bepalingen van dezen Titel worden
berecht.

Artikel 526

1. Bij het bestaan van een geschil over rechtsmacht kan bij den
bevoegden rechter een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek tot
regeling van rechtsgebied door elken ambtenaar die de vervolging heeft
ingesteld, en door den verdachte, worden ingediend.

2. Van de inlevering van het verzoekschrift wordt door den griffier
onverwijld schriftelijk kennis gegeven aan de rechters tusschen wie
het geschil bestaat, en, voor zoover het verzoek niet van hen is
uitgegaan, aan de ambtenaren die de vervolging hebben ingesteld, en
aan den verdachte.

3. Door de bij het voorgaande lid bedoelde kennisgeving wordt de
vervolging geschorst. Niettemin kunnen spoedeischende maatregelen bij
of door de gerechten tusschen welke het geschil bestaat, worden
genomen. Ieder der rechters tusschen wie het geschil bestaat, is
bevoegd tot het nemen van alle maatregelen die met betrekking tot de
voorloopige hechtenis kunnen worden genomen.

4. De tot kennisneming van het geschil bevoegde rechter kan bevelen
dat het onderzoek dat de rechter-commissaris verricht uit hoofde van
de artikelen 181 tot en met 183 zal worden voortgezet.

5. De schorsing der vervolging eindigt, zoodra de beschikking over het
geschil onherroepelijk is geworden.

Artikel 527

1. De beschikking wordt ten spoedigste genomen.

2. Bij de beschikking wordt tevens bepaald, of en in hoever de
handelingen en beslissingen van den rechter aan wien het onderzoek der
zaak wordt onttrokken, zullen standhouden.

3. De beschikking wordt den verdachte zo spoedig mogelijk beteekend.
Zij wordt door den griffier aan de rechters tusschen wie het geschil
bestaat, onverwijld schriftelijk medegedeeld.

4. Tegen de beschikking der rechtbanken en gerechtshoven staat het
openbaar ministerie binnen veertien dagen daarna en den verdachte
binnen veertien dagen na de beteekening beroep in cassatie open. De
bepaling van het voorgaande lid is op de beschikking in cassatie
toepasselijk.

Titel VI. Vervolging en berechting van rechtspersonen

Artikel 528

1. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon,
doelvermogen of rederij, wordt deze rechtspersoon of dit doelvermogen
tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de bestuurder of, indien
er meer bestuurders zijn, door een van hen en de rederij door de
boekhouder of een der leden van de rederij. De vertegenwoordiger kan
bij gemachtigde verschijnen.

2. Indien de strafvervolging wordt ingesteld tegen een maatschap of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, wordt deze tijdens de
vervolging vertegenwoordigd door de aansprakelijke vennoot of, indien
er meer aansprakelijke vennoten zijn, door een van hen. De
vertegenwoordiger kan bij gemachtigde verschijnen.

3. De rechter kan de persoonlijke verschijning van een bepaalde
bestuurder of vennoot bevelen; hij kan alsdan zijn medebrenging
gelasten.

Artikel 529

1. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan een
rechtspersoon geschiedt aan:

a. de woonplaats van de rechtspersoon, dan wel

b. de plaats van het kantoor van de rechtspersoon, dan wel

c. de woonplaats van een van de bestuurders.

2. Betekening van een gerechtelijke mededeling geschiedt door
uitreiking aan een van de bestuurders, dan wel aan een persoon die
door de rechtspersoon is gemachtigd het stuk in ontvangst te nemen. De
uitreiking geldt in deze gevallen als betekening in persoon.
Uitreiking aan deze personen kan geschieden op een andere plaats dan
bedoeld in het eerste lid.

3. De uitreiking van een gerechtelijke mededeling, als bedoeld in het
vorige lid, kan eveneens geschieden op een van de plaatsen omschreven
in het eerste lid, aan ieder die in dienstbetrekking is van de
rechtspersoon en die zich bereid verklaart de mededeling te zullen
bezorgen.

Artikel 530

1. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan een maatschap of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid geschiedt aan:

a. de plaats van het kantoor van de maat- of vennootschap, dan
wel

b. de woonplaats van een van de aansprakelijke vennoten.

2. Betekening van een gerechtelijke mededeling geschiedt door
uitreiking aan een van de aansprakelijke vennoten dan wel aan een
persoon die door een of meer hunner is gemachtigd het stuk in
ontvangst te nemen. De uitreiking geldt in deze gevallen als
betekening in persoon. Uitreiking aan deze personen kan geschieden op
een andere plaats dan bedoeld in het eerste lid.

3. De uitreiking van een gerechtelijke mededeling, als bedoeld in het
vorige lid, kan eveneens geschieden op een van de plaatsen, omschreven
in het eerste lid, aan ieder die in dienstbetrekking is van de maat-
of vennootschap of van een aansprakelijke vennoot en die zich bereid
verklaart de mededeling te zullen bezorgen.

4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing bij de
vervolging van een doelvermogen of rederij; in dit geval treden de
bestuurders dan wel de boekhouder en de leden van de rederij in de
plaats van de aansprakelijke vennoten.

Artikel 531

Heeft de uitreiking niet overeenkomstig artikel 529, tweede of derde lid,
of artikel 530, tweede of derde lid, kunnen plaatsvinden, dan wordt het
schrijven teruggezonden aan de autoriteit van welke het is uitgegaan en
vervolgens uitgereikt aan de griffier van de rechtbank waar of in welker
rechtsgebied de zaak zal dienen of laatstelijk heeft gediend. Het openbaar
ministerie zendt alsdan een afschrift van het schrijven onverwijld toe aan
het in het schrijven vermelde adres, van welk feit aantekening wordt
gedaan op de akte van uitreiking.

Artikel 532

Op de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan een rechtspersoon,
maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een doelvermogen
of rederij zijn de artikelen 585-587, 588, tweede en vierde lid, 588a,
589, eerste, derde en vierde lid, en 590, eerste en derde lid, van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 533 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 534 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 535 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 536 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 537 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 538 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 539 [Vervallen per 01-09-1976]

Titel VIA. Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank

Eerste afdeling. Algemeen

Artikel 539a

1. De bevoegdheden, bij enige wetsbepaling toegekend in verband met de
opsporing van strafbare feiten of in verband met het onderzoek
daarnaar, anders dan ter terechtzitting, kunnen, voorzover in deze
Titel niet anders is bepaald, buiten het rechtsgebied van een
rechtbank worden uitgeoefend.

2. De bepalingen van de eerste en tweede afdeling van deze Titel zijn
slechts van toepassing ten aanzien van de opsporing en het onderzoek
buiten het rechtsgebied van een rechtbank. Voorzover zij betrekking
hebben op een aangehouden persoon of een inbeslaggenomen voorwerp
blijven zij, ook binnen het rechtsgebied van een rechtbank, van
toepassing, totdat de aangehoudene of het voorwerp is overgeleverd aan
de officier van justitie of een zijner hulpofficieren.

3. De bevoegdheden, in de bepalingen van deze Titel toegekend, kunnen
slechts worden uitgeoefend, voorzover het volkenrecht en het
interregionale recht dit toelaten.

Artikel 539b

1. Anderen dan opsporingsambtenaren oefenen de bevoegdheden, in
artikel 539a of in de tweede afdeling van deze Titel toegekend, niet
uit dan op aanwijzing van de officier van justitie, tenzij zodanige
aanwijzingen niet kunnen worden afgewacht.

2. Ieder die een bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid heeft
uitgeoefend, stelt de officier van justitie onverwijld en op de snelst
mogelijke wijze in kennis van:

1°. het te zijner kennis gekomen strafbare feit;

2°. elke door hem krachtens een bevoegdheid als bedoeld in het
eerste lid getroffen maatregel.

3. Bij die kennisgeving doet hij voorzover mogelijk opgave van de
personalia van de verdachte en diens nationaliteit, alsmede van zijn
eigen personalia en van andere terzake doende feiten. Hij tracht
voorts ten spoedigste aanwijzingen van de officier van justitie te
verkrijgen aangaande de wijze waarop terzake dient te worden
gehandeld. Hij neemt de aanwijzingen van de officier van justitie in
acht.

4. Het in de beide vorige leden bepaalde geldt ook voor degene aan wie
een aangehouden verdachte of een inbeslaggenomen voorwerp wordt
overgeleverd.

5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor leden van de
rechterlijke macht ten aanzien van die verrichtingen waartoe zij als
zodanig bevoegd zijn.

Artikel 539c

1. De commandant kan ingeval van een strafbaar feit met inachtneming
van de bepalingen van deze Titel inlichtingen en bewijzen verzamelen,
die tot opheldering van de zaak kunnen dienen, tenzij de officier van
justitie anders beslist.

2. Dezelfde bevoegdheid komt toe aan de schipper en aan de
gezagvoerder van een luchtvaartuig aan boord van het vaartuig of
luchtvaartuig waarover zij het gezag voeren. Onder vaartuig wordt een
door Ons aangewezen installatie ter zee begrepen.

Artikel 539d

Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan, in overeenstemming met de
Minister van Defensie, alle of bepaalde commandanten belasten met de
opsporing buiten het rechtsgebied van een rechtbank van bepaalde door hem
aangewezen strafbare feiten.

Artikel 539e

1. De commandant kan een verrichting, waartoe hij op grond van een der
bepalingen van deze Titel als zodanig dan wel na aanwijzing op grond
van artikel 539d als opsporingsambtenaar bevoegd is, opdragen aan een
onder zijn bevelen staande officier.

2. De schipper kan een verrichting, waartoe hij op grond van een der
bepalingen van deze Titel bevoegd is, opdragen aan een onder zijn
bevelen staande scheepsofficier. De gezagvoerder van een luchtvaartuig
kan een verrichting, waartoe hij op grond van een der bepalingen van
deze Titel bevoegd is, opdragen aan een onder zijn bevelen staand lid
van de bemanning.

Artikel 539f

1. De commandant, de schipper of de gezagvoerder van een luchtvaartuig
maakt, indien hij een van de bevoegdheden, in de artikelen 539a of
539c of in de tweede afdeling van deze Titel toegekend, uitoefent,
persoonlijk ten spoedigste proces-verbaal op van zijn verrichtingen en
bevindingen.

2. De officier, de scheepsofficier of het lid van de bemanning van een
luchtvaartuig handelt ingeval van toepassing van artikel 539e
overeenkomstig het eerste lid.

3. Wanneer de schipper of een scheepsofficier dan wel de gezagvoerder
van een luchtvaartuig of een lid van de bemanning de verdachte of
getuigen verhoort, zijn daarbij zo mogelijk twee opvarenden of
inzittenden aanwezig, die het proces-verbaal van verhoor mede
ondertekenen.

4. Het proces-verbaal wordt gedagtekend en ondertekend door de
verbalisant. Hij vermeldt zoveel mogelijk uitdrukkelijk zijn redenen
van wetenschap. Het proces-verbaal van de officier, de scheepsofficier
of het lid van de bemanning van een luchtvaartuig wordt mede
ondertekend door de commandant, onderscheidenlijk de schipper en de
gezagvoerder van het luchtvaartuig.

5. Het proces-verbaal wordt door de commandant, de schipper of de
gezagvoerder van het luchtvaartuig ten spoedigste toegezonden aan de
officier van justitie, tenzij deze anders beslist.

Tweede afdeling. Toepassing van enige bijzondere dwangmiddelen

Artikel 539g

De bevoegdheid, omschreven in artikel 52, komt mede toe aan de commandant,
de schipper en de gezagvoerder van een luchtvaartuig.

Artikel 539h

1. De verdachte kan slechts worden aangehouden:

1°. ingeval van ontdekking op heterdaad van een misdrijf, door
een ieder;

2°. ingeval van ontdekking op heterdaad van een overtreding, door
een opsporingsambtenaar, een commandant, een schipper en een
gezagvoerder van een luchtvaartuig;

3°. buiten het geval van ontdekking op heterdaad, indien het een
misdrijf of het strafbare feit omschreven in artikel 435 onder
4°. van het Wetboek van Strafrecht betreft, door een
opsporingsambtenaar, een commandant, een schipper en een
gezagvoerder van een luchtvaartuig.

2. De officier van justitie kan in de gevallen, genoemd in het vorige
lid, de aanhouding van de verdachte bevelen.

Artikel 539i

Een aangehouden verdachte wordt onverwijld overgeleverd:

1. door een ieder aan de officier van justitie, indien deze ter
plaatse aanwezig is;

2. door de commandant, de schipper en de gezagvoerder van een
luchtvaartuig aan een opsporingsambtenaar, indien deze ter plaatse
aanwezig is;

3. door een opvarende die geen opsporingsambtenaar is aan de schipper
en door een inzittende van een luchtvaartuig die geen
opsporingsambtenaar is aan de gezagvoerder van het luchtvaartuig;

4. door anderen aan een opsporingsambtenaar of aan een commandant.

Artikel 539j

1. De officier van justitie kan bepalen dat de aangehouden verdachte
zal worden verhoord. Hij kan daartoe de overlevering van de verdachte
aan een bepaalde persoon of zijn overbrenging naar een bepaalde plaats
bevelen.

2. Tenzij de officier van justitie anders bepaalt, is de
opsporingsambtenaar bevoegd de aangehouden verdachte te verhoren. Bij
afwezigheid van een opsporingsambtenaar komt gelijke bevoegdheid toe
aan de commandant, aan de schipper en aan de gezagvoerder van het
luchtvaartuig.

3. Degene die bevoegd is tot verhoor van de verdachte is ook bevoegd
hem naar een plaats van verhoor te geleiden.

4. In geval van verhoor door de schipper of een scheepsofficier dan
wel door de gezagvoerder van een luchtvaartuig of een lid van de
bemanning is artikel 29 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 539k

1. De aangehouden verdachte wordt, na te zijn verhoord, dadelijk in
vrijheid gesteld. Hij mag niet langer dan zes uren voor het verhoor
worden opgehouden, met dien verstande dat de tijd tussen middernacht
en negen uur voormiddags niet wordt medegerekend.

2. Niettemin kan de verdachte langer dan zes uren worden opgehouden:

a. wanneer een bevel tot voorlopige hechtenis tegen hem is
verleend en de tenuitvoerlegging daarvan, ook buiten het
rechtsgebied van een rechtbank, is gelast;

b. wanneer hij wordt verdacht van een misdrijf, waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of
meer is gesteld, en ter zake daarvan een bevel tot voorlopige
hechtenis tegen hem kan worden verleend.

3. Een besluit de verdachte in het in het vorige lid onder b bedoelde
geval langer dan zes uren op te houden wordt genomen door de officier
van justitie. Kan diens optreden niet worden afgewacht, dan kan ook de
opsporingsambtenaar, de commandant, de schipper of de gezagvoerder van
het luchtvaartuig, in wiens handen de verdachte zich bevindt, daartoe
besluiten.

Artikel 539l

1. Zodra de officier van justitie een besluit bedoeld in artikel 539k,
derde lid, heeft genomen, stelt hij een vordering tot bewaring in bij
de rechter-commissaris.

2. Zodra de officier van justitie verneemt dat een
opsporingsambtenaar, een commandant, een schipper of een gezagvoerder
van een luchtvaartuig een besluit als bedoeld in artikel 539k, derde
lid, heeft genomen, stelt hij een vordering tot bewaring in bij de
rechter-commissaris of gelast hij de onmiddellijke invrijheidstelling
van de verdachte.

3. Heeft het in artikel 539k, derde lid, bedoelde besluit betrekking
op een verdachte die aan boord van een luchtvaartuig is aangehouden,
dan gelden de volgende bepalingen:

a. in het geval, bedoeld in het eerste lid, stelt de officier van
justitie een vordering tot bewaring bij de rechter-commissaris in
of beveelt hij de gezagvoerder, indien deze bevoegd is de
verdachte over te dragen aan de autoriteiten van de staat waar
het luchtvaartuig zal landen, van deze bevoegdheid gebruik te
maken;

b. in het geval, bedoeld in het tweede lid, neemt hij een van de
onder a genoemde maatregelen of gelast hij de onmiddellijke
invrijheidstelling van de verdachte.

4. De verdachte kan zich bij de verhoren, bedoeld in de artikelen 63,
derde lid, en 65, tweede lid, doen vertegenwoordigen door een
raadsman.

5. Indien de vordering tot bewaring wordt afgewezen, gelast de
officier van justitie de onmiddellijke invrijheidstelling van de
verdachte. Hij gelast die invrijheidstelling tevens, zodra geen titel
tot vrijheidsbeneming meer aanwezig is of de grond tot
vrijheidsbeneming is vervallen.

6. Zolang degene in wiens handen de verdachte zich bevindt geen
bericht van de officier van justitie heeft ontvangen, is hij verplicht
de verdachte eigener beweging in vrijheid te stellen, zodra hij meent
dat de grond tot vrijheidsbeneming is vervallen; in ieder geval stelt
hij de verdachte in vrijheid, indien hij niet binnen achttien dagen na
de aanhouding bericht heeft ontvangen, dat een bevel tot voorlopige
hechtenis is verleend, waarvan de tenuitvoerlegging, ook buiten het
rechtsgebied van een rechtbank, is gelast.

Artikel 539m

1. De verdachte, ten aanzien van wie het tweede lid van artikel 539k
wordt toegepast,

wordt in het geval, bedoeld in dat lid onder a, zo spoedig mogelijk
overgeleverd aan de officier van justitie;

kan in het geval, bedoeld in dat lid onder b, worden overgeleverd aan
de officier van justitie, wanneer hij op weg was naar het rijk in
Europa of wanneer het niet doenlijk is hem elders op te houden, totdat
een bevel tot voorlopige hechtenis tegen hem is verleend en de
tenuitvoerlegging daarvan, ook buiten het rechtsgebied van een
rechtbank, is gelast.

2. Van het voornemen tot overlevering over te gaan wordt onverwijld
bericht gegeven aan de officier van justitie.

Artikel 539n

1. Degene in wiens handen een aangehouden verdachte zich bevindt zorgt
dat de nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het doel
van de vrijheidsbeneming wordt gemist. De verdachte mag aan geen
andere beperkingen worden onderworpen dan die voor dit doel volstrekt
noodzakelijk zijn.

2. Aan de verdachte wordt gelegenheid gegeven zich met een raadsman in
verbinding te stellen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden omtrent de behandeling
van aangehouden verdachten nadere regelen gegeven.

Artikel 539o

1. De officier van justitie kan ten aanzien van een aangehoudene tegen
wie ernstige bezwaren bestaan, een bevel geven als bedoeld in het
eerste of tweede lid van artikel 56.

2. De bevoegdheid, vermeld in artikel 56, vierde lid, komt, indien ter
plaatse geen opsporingsambtenaar aanwezig is, mede toe aan de
commandant, de schipper en de gezagvoerder van het luchtvaartuig.

Artikel 539p

1. Opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming
van daarvoor vatbare voorwerpen en kunnen daartoe hun uitlevering
vorderen. De officier van justitie kan de inbeslagneming van daarvoor
vatbare voorwerpen bevelen.

2. In geval van ontdekking op heterdaad komen de bevoegdheden, genoemd
in de eerste volzin van het vorige lid, toe aan de commandant, aan de
schipper en aan de gezagvoerder van het luchtvaartuig, voorzover ter
plaatse geen opsporingsambtenaar aanwezig is.

3. Met betrekking tot de overlevering van het inbeslaggenomen voorwerp
is artikel 539i van overeenkomstige toepassing.

Artikel 539q

De officier van justitie kan een inbeslaggenomen voorwerp doen teruggeven,
voordat het onder de hoede is gesteld van de bewaarder. De last tot
teruggave wordt gericht tot hem die het voorwerp onder zich heeft. Deze is
verplicht daaraan onmiddellijk te voldoen.

Artikel 539r

1. De opsporingsambtenaren kunnen te allen tijde inzage vorderen van
de bescheiden waarvan naar hun redelijk oordeel inzage nodig is voor
de vervulling van hun taak.

2. Personen die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot
geheimhouding verplicht zijn, kunnen de inzage weigeren van bescheiden
of gedeelten daarvan, tot welke hun plicht tot geheimhouding zich
uitstrekt.

Artikel 539s

1. De opsporingsambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen voor zover
dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. De
commandant en de schipper kunnen ter aanhouding van de verdachte of
ter inbeslagneming alle plaatsen betreden, voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

2. De in het eerste lid bedoelde opsporingsambtenaren zijn in
afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet op het
binnentreden (Stb. 1994, 572) bevoegd om zonder machtiging binnen te
treden.

Artikel 539t

De gezagvoerder van een luchtvaartuig kan op de voet van artikel 9, eerste
lid, van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere
handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 1964, 115) aan de
bevoegde autoriteiten van een vreemde staat overdragen iedere inzittende
van het luchtvaartuig, van wie hij redelijkerwijs mag aannemen, dat deze
aan boord een misdrijf heeft begaan, waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld.

Derde afdeling. Verplichtingen van de schipper

Artikel 539u

1. De schipper geeft onverwijld en op de snelst mogelijke wijze kennis
aan de officier van justitie van elk misdrijf, aan boord begaan,
waardoor de veiligheid van het vaartuig of van de opvarenden in gevaar
is gebracht of waardoor iemands dood of zwaar lichamelijk letsel is
veroorzaakt.

2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder vaartuig begrepen
een overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, aangewezen installatie en
wordt onder een misdrijf, aan boord begaan, begrepen een misdrijf,
begaan op zulk een installatie.

3. Artikel 539b, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 539v

1. De schipper van een Nederlands schip zorgt dat aan boord een
register van strafbare feiten aanwezig is, dat blad voor blad is
genummerd.

2. Hij zorgt dat in het register onverwijld wordt vermeld:

1°. elk te zijner kennis gekomen misdrijf als bedoeld in het
vorige artikel;

2°. elk strafbaar feit ten aanzien waarvan hij van een
bevoegdheid als bedoeld in artikel 539b, eerste lid, gebruik
heeft gemaakt;

3°. elk strafbaar feit, aan boord van zijn schip of door een
opvarende begaan, waarvan door een opvarende vermelding in het
register wordt verlangd of waarvan hij zelf de vermelding
wenselijk acht.

3. Bij toepassing van het vorige lid worden vermeld: de plaats waar en
het tijdstip waarop het feit is begaan, de personalia en nationaliteit
van de verdachte en van de getuigen, alsmede de maatregelen ingevolge
de bepalingen van deze Titel genomen door de schipper of op zijn
aanwijzing door de scheepsofficier.

4. De vermeldingen worden gedagtekend en door de schipper ondertekend.

5. De schipper geeft het register op eerste vordering van een
opsporingsambtenaar aan deze ter inzage.

Artikel 539w

1. De schipper van enig vaartuig geeft aan de ambtenaar, die krachtens
enige wetsbepaling toegang heeft tot zijn vaartuig, op diens eerste
vordering gelegenheid zich aan of van boord te begeven.

2. De ambtenaar is in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening
niet onderworpen aan het gezag van de schipper van een vaartuig over
de opvarenden.

Titel VII. Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde

Artikel 540

1. In het geval van ontdekking op heeterdaad van eenig strafbaar feit
waardoor de openbare orde ernstig is aangerand, kunnen de maatregelen
in de navolgende bepalingen omschreven, worden toegepast, indien tegen
den verdachte gewichtige bezwaren bestaan en er groot gevaar is voor
herhaling of voortzetting van dat feit.

2. Het geval van ontdekking op heeter daad wordt bij toepassing van de
maatregelen die in deze titel worden omschreven, aanhouding
inbegrepen, aanwezig geacht indien:

a. de vrijheidsbeneming omschreven in de 240, artikelen 154a en
176a van de Gemeentewet kort na die ontdekking heeft
plaatsgevonden en

b. bij aansluitende aanhouding en inverzekeringstelling de
toepasselijke termijnen in acht zijn genomen.

Artikel 541

1. De officier van justitie van de plaats waar het feit is gepleegd,
is bevoegd den verdachte te doen aanhouden en hem onverwijld te doen
geleiden voor den rechter-commissaris.

2. De officier van justitie is eveneens bevoegd getuigen, deskundigen
en tolken te doen oproepen om te verschijnen voor den
rechter-commissaris. De oproeping kan ook mondeling door een ambtenaar
van politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, dan wel
een andere ambtenaar of functionaris, voor zover die ambtenaar of
functionaris door Onze Minister van Veiligheid en Justitie daartoe is
aangewezen of schriftelijk geschieden; de officier kan ook zelf
mondeling oproepen.

3. De verdachte wordt gedurende ten hoogste twee dagen of, indien het
onderzoek binnen die termijn eindigt, tot het einde van het onderzoek
op last van den officier van justitie in verzekering gesteld.

Artikel 542

1. De officier van justitie is bij het onderzoek door den
rechter-commissaris tegenwoordig en doet, na de zaak te hebben
voorgedragen, de vorderingen welke hij in verband met de bepalingen
van dezen Titel noodig oordeelt.

2. De rechter-commissaris onderzoekt aanstonds de zaak. Het onderzoek
wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde
en de zevende afdeling van den Derden Titel van het Tweede Boek
gevoerd.

3. De rechter-commissaris is bevoegd, zoo noodig onder bijvoeging van
een bevel tot medebrenging, te gelasten dat door hem aangewezen
getuigen, deskundigen en tolken voor hem zullen verschijnen. De
oproeping geschiedt overeenkomstig het tweede lid van het voorgaande
artikel.

4. In dat geval kan de rechter-commissaris het onderzoek voor ten
hoogste vier en twintig uren schorsen en kan hij bepalen dat de
inverzekeringstelling met de duur van de schorsing verlengd wordt.

Artikel 543

1. Indien de rechter-commissaris geen termen vindt tot toepassing van
eenigen maatregel op grond van artikel 540, beveelt hij de
onmiddellijke invrijheidstelling van den verdachte.

2. Indien hij daartoe termen aanwezig acht, geeft de
rechter-commissaris den verdachte voor een bepaalden termijn de
noodige bevelen ter voorkoming van herhaling of voortzetting van het
feit en vordert van hem eene bereidverklaring tot nakoming van die
bevelen. De termijn eindigt van rechtswege op het oogenblik dat het
ter zake van het strafbare feit gewezen vonnis in kracht van gewijsde
is gegaan, of, indien daarbij straf of maatregel is opgelegd, zoodra
het vonnis kan worden tenuitvoergelegd.

3. De rechter-commissaris kan tevens verlangen dat voor de nakoming
van de bevelen, in den vorm door hem te bepalen, zekerheid zal worden
gesteld.

4. Omtrent de zekerheidstelling gelden de bepalingen van artikel 80,
derde en vierde lid.

5. De bevelen mogen de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
dan wel de staatkundige vrijheid niet beperken.

Artikel 544

Indien de bereidverklaring wordt afgelegd en de verlangde zekerheid
gesteld, beveelt de rechter-commissaris de onmiddellijke
invrijheidstelling van den verdachte.

Artikel 545

1. Indien de bereidverklaring niet wordt afgelegd, of de verlangde
zekerheid niet gesteld, beveelt de rechter-commissaris dat de
verdachte in verzekering zal worden gesteld. Eenzelfde bevel kan de
rechter-commissaris bij verdenking van misdrijf geven indien hij van
oordeel is dat het voorkomen van herhaling of voortzetting van het
strafbare feit niet afdoende door bevelen als bedoeld in artikel 543,
tweede lid, kan worden verzekerd en de handhaving van de openbare orde
de inverzekeringstelling dringend vordert. Het bevel tot
inverzekeringstelling kan slechts worden gegeven indien aan de
verdachte een dagvaarding is uitgereikt om binnen de periode van
inverzekeringstelling voor de rechter te verschijnen.

2. De verzekering is van kracht gedurende een termijn van zeven dagen
welke ingaat op den dag der tenuitvoerlegging. Artikel 68, eerste lid,
is van overeenkomstige toepassing. Het bevel tot inverzekeringstelling
is dadelijk uitvoerbaar.

3. De rechter-commissaris beslist met inachtneming van het eerste lid
zoomede van de artikelen 543 en 544.

4. De verdachte kan van het bevel tot inverzekeringstelling binnen
drie dagen na de tenuitvoerlegging in hooger beroep komen bij de
rechtbank die zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de terechtzitting
beslist.

5. Ten aanzien van de verdachte die op grond van dit artikel in
verzekering is gesteld, kan geen bevel tot bewaring worden gegeven.

Artikel 546

1. Zoodra het groote gevaar voor herhaling of voortzetting van het
feit is geweken, beveelt de officier van justitie de onmiddellijke
invrijheidstelling van den verdachte.

2. De rechter-commissaris kan te allen tijde, hetzij ambtshalve,
hetzij op de vordering van den officier van justitie of op het verzoek
van den verdachte de invrijheidstelling van den verdachte bevelen.
Artikel 544 is van toepassing.

3. De rechtbank kan, ambtshalve of op het verzoek van den verdachte,
het bevel tot inverzekeringstelling opheffen. Artikel 69, tweede lid,
is van toepassing.

4. Het bevel kan mede worden opgeheven bij de uitspraak van het vonnis
ter zake van het in artikel 540 bedoelde feit gewezen. De opheffing
wordt daarbij steeds bevolen, indien straf of maatregel ter zake van
dat feit niet wordt opgelegd.

Artikel 547

1. Indien de verdachte de hem gegeven bevelen niet nakomt, is iedere
opsporingsambtenaar bevoegd hem aan te houden en onverwijld opnieuw te
geleiden voor den officier van justitie. De opsporingsambtenaar kan,
ter aanhouding van den verdachte, elke plaats betreden en doorzoeken.

2. In dit geval of indien de verdachte niet kon worden aangehouden,
vordert de officier van justitie onverwijld dat de rechter-commissaris
ter zake een onderzoek zal instellen. Deze geeft daaraan zoo spoedig
mogelijk gevolg.

3. Ten aanzien van het onderzoek en het oproepen van getuigen gelden
de voorgaande bepalingen van dezen Titel.

Artikel 548

1. Indien de rechter-commissaris op grond van het onderzoek bedoeld in
het voorgaande artikel, daartoe termen vindt, beveelt hij de
onmiddellijke invrijheidstelling van den verdachte.

2. In het andere geval beveelt de rechter-commissaris, indien de
verdachte zich aan overtreding der hem gegeven bevelen heeft schuldig
gemaakt, dat deze in verzekering zal worden gesteld. De artikelen 545,
tweede, vierde en vijfde lid, en 546, met uitzondering van den tweeden
zin van het tweede lid, zijn van toepassing.

3. In elk geval kan de rechter-commissaris, indien hem blijkt dat de
verdachte de hem gegeven bevelen niet is nagekomen, bij het bevel,
bedoeld in het eerste of tweede lid, tevens de zekerheid vervallen
verklaren aan den Staat.

4. Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 549

Tegen de beslissing tot afwijzing van eene door den officier van justitie
krachtens de bepalingen van dezen Titel genomen vordering staat geen
beroep open.

Artikel 550

1. Ten aanzien van de ondergane inverzekeringstelling vinden de
artikelen 89-93 overeenkomstige toepassing.

2. Artikel 40 vindt ten aanzien van inverzekeringstelling door de
officier van justitie en de rechter-commissaris uit hoofde van deze
titel overeenkomstige toepassing.

Titel VIII. Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar
gesteld bij het Wetboek van Strafrecht

Artikel 551

1. In geval van verdenking van een strafbaar feit als omschreven in de
artikelen 92 tot en met 96, 97a tot en met 98c, 240, 240a, 240b, 248a,
250 en 273f van het Wetboek van Strafrecht zijn de in artikel 141
bedoelde ambtenaren bevoegd ter inbeslagneming de uitlevering te
vorderen van alle voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, voor zover
de vordering tot uitlevering ertoe strekt om hun verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer mogelijk te maken, en die voorwerpen na
uitlevering in beslag te nemen. Artikel 96a, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

2. Zij hebben toegang tot alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed
kan worden, dat een zodanig strafbaar feit wordt begaan.

Artikel 551a

In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in de artikelen
138, 138a en 139 van het Wetboek van Strafrecht kan iedere
opsporingsambtenaar de desbetreffende plaats betreden. De
opsporingsambtenaar is bevoegd alle personen die daar wederrechtelijk
vertoeven, alsmede alle voorwerpen die daar ter plaatse worden
aangetroffen, te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 552

De in artikel 141 bedoelde ambtenaren en de ambtenaren die krachtens
artikel 142 zijn belast met de opsporing van de bij artikel 437, 437bis of
437ter van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten, hebben
toegang tot elke plaats waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij
wordt gebruikt door een handelaar als bedoeld in laatstgenoemde artikelen.
Artikel 90bis van het Wetboek van Strafrecht is van toepassing.

Titel IX. Beklag

Artikel 552a

1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over
inbeslagneming, over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen,
over het uitblijven van een last tot teruggave, over het al dan niet
toepassen van de in artikel 116, vierde lid, neergelegde bevoegdheid,
over de vordering van gegevens, over de vordering medewerking te
verlenen aan het ontsleutelen van gegevens, over de kennisneming of
het gebruik van gegevens, vastgelegd tijdens een doorzoeking of op
vordering verstrekt, over de kennisneming of het gebruik van gegevens,
opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een
geautomatiseerd werk en vastgelegd bij een onderzoek in zodanig werk,
over de kennisneming of het gebruik van gegevens als bedoeld in de
artikelen 100, 101 en 114, over de vordering gegevens te bewaren en
beschikbaar te houden, alsmede over de ontoegankelijkmaking van
gegevens, aangetroffen in een geautomatiseerd werk, bedoeld in artikel
125o, de opheffing van de desbetreffende maatregelen of het uitblijven
van een last tot zodanige opheffing.

2. De belanghebbenden kunnen schriftelijk verzoeken om vernietiging
van gegevens, vastgelegd tijdens een doorzoeking of op vordering
verstrekt.

3. Het klaagschrift of het verzoek wordt zo spoedig mogelijk na de
inbeslagneming van de voorwerpen of de kennisneming of
ontoegankelijkmaking van de gegevens ingediend ter griffie van het
gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of het
laatst werd vervolgd. Het klaagschrift of het verzoek is niet
ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie
maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is
gekomen.

4. Indien een vervolging niet of nog niet is ingesteld wordt het
klaagschrift of het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
twee jaren na de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking
ingediend ter griffie van de rechtbank van het arrondissement, binnen
hetwelk de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking is
geschied. De rechtbank is bevoegd tot afdoening tenzij de vervolging
mocht zijn aangevangen voordat met de behandeling van het klaagschrift
of het verzoek een aanvang kon worden gemaakt. In dat geval zendt de
griffier het klaagschrift of het verzoek ter afdoening aan het
gerecht, bedoeld in het vorige lid.

5. De griffier van het gerecht dat tot afdoening bevoegd is, zendt aan
degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen, indien hij noch de
klager is, noch afstand van het voorwerp heeft gedaan, en zijn adres
bekend is, onverwijld een afschrift van het klaagschrift en deelt hem
mee dat hij zijnerzijds een klaagschrift kan indienen. Op last van de
voorzitter van het gerecht stelt de griffier tevens andere
belanghebbenden van het klaagschrift in kennis, hun de gelegenheid
biedende hetzij zelf binnen een in de kennisgeving te vermelden
termijn een klaagschrift in te dienen, betrekking hebbend op hetzelfde
voorwerp of dezelfde gegevens, hetzij tijdens de behandeling van het
klaagschrift te worden gehoord. In het laatste geval geldt de
kennisgeving als oproeping.

6. De behandeling van het klaagschrift of het verzoek door de
raadkamer vindt plaats in het openbaar.

7. Indien het klaagschrift is ingediend door een persoon met de
bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 beslist het
gerecht binnen dertig dagen na ontvangst van het klaagschrift.

8. Acht het gerecht het beklag of het verzoek gegrond, dan geeft het
de daarmede overeenkomende last.

Artikel 552ab

1. De belanghebbenden, anderen dan de verdachte, gewezen verdachte of
veroordeelde, kunnen zich schriftelijk beklagen over het uitvaardigen
van een strafbeschikking houdende aanwijzingen als bedoeld in artikel
257a, derde lid, onder a, b of c en over een schikking als bedoeld in
artikel 511c op de grond dat deze betrekking hebben op hun toekomende
voorwerpen en de officier van justitie die de aanwijzingen heeft
gegeven, onderscheidenlijk de schikking is aangegaan, niet bereid is
gebleken die voorwerpen terug te geven of de waarde die zij bij
verkoop redelijkerwijs hadden moeten opbrengen te vergoeden.

2. Het klaagschrift wordt, niet later dan drie maanden nadat de
verdachte, gewezen verdachte of veroordeelde aan de gegeven
aanwijzingen of aan de termen van de schikking heeft voldaan, dan wel
de klager daarmee bekend is geworden, ingediend ter griffie van de
rechtbank waarbij de in het eerste lid bedoelde officier van justitie
is geplaatst.

3. De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer vindt plaats
in het openbaar.

4. Tijdens de behandeling van het klaagschrift worden de klager en de
officier van justitie in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De
rechtbank doet tevens de verdachte, gewezen verdachte of veroordeelde
oproepen ten einde hem in de gelegenheid te stellen terzake van het
klaagschrift te worden gehoord. Deze kan zich doen bijstaan door een
advocaat welke in de gelegenheid wordt gesteld de nodige opmerkingen
te maken. De beschikking van de rechtbank is met redenen omkleed en
wordt in het openbaar uitgesproken. Aan de klager en aan de verdachte,
gewezen verdachte of veroordeelde die voor de behandeling is
verschenen wordt door de griffier tijdig te voren schriftelijk
mededeling van de dag der uitspraak gedaan. Acht de rechtbank het
beklag gegrond, dan verklaart zij de voorwaarden, onderscheidenlijk de
schikking, bedoeld in het eerste lid, vervallen.

Artikel 552b

1. De belanghebbenden, andere dan de verdachte of veroordeelde, kunnen
schriftelijk zich beklagen over de verbeurdverklaring van hun
toekomende voorwerpen of over de onttrekking van zodanige voorwerpen
aan het verkeer. Geen beklag staat open, indien het bedrag, waarop de
verbeurdverklaarde voorwerpen bij de uitspraak zijn geschat, is
betaald of ingevorderd, dan wel vervangende vrijheidsstraf is
toegepast.

2. Het klaagschrift wordt, binnen drie maanden nadat de beslissing
uitvoerbaar is geworden, ingediend ter griffie van het gerecht dat in
hoogste feitelijke aanleg de beslissing heeft genomen.

3. De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer vindt plaats
in het openbaar.

4. Acht het gerecht het beklag gegrond, dan herroept het de
verbeurdverklaring of de onttrekking aan het verkeer en geeft een last
als bedoeld in artikel 353, tweede lid, onderdeel a of b.

5. Bij de herroeping van een verbeurdverklaring kan het gerecht de
voorwerpen aan het verkeer onttrokken verklaren, indien zij daarvoor
vatbaar zijn. De artikelen 33b, 33c en 35, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552c

Tot kennisneming van geschillen over de toepassing door het openbaar
ministerie van zijn bevoegdheden uit hoofde van artikel 94d is de
burgerlijke rechter bevoegd.

Artikel 552ca

1. Zodra het openbaar ministerie reden heeft om aan te nemen dat een
inbeslaggenomen voorwerp niet uitsluitend aan de verdachte toebehoort,
doet het de nodige naspeuringen naar degene die als rechthebbende zou
kunnen gelden en stelt het, wanneer het toepassing wil geven aan het
bepaalde in artikel 116, derde lid, degene bij wie het voorwerp in
beslag is genomen in kennis van de bevoegdheden die deze heeft
ingevolge artikel 552a.

2. Indien een ander dan de beslagene het openbaar ministerie verzoekt
om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 116, derde lid,
stelt het deze ander, wanneer het zich daartoe buiten staat acht, in
kennis van de bevoegdheden die deze heeft ingevolge de artikelen 552a
tot en met 552c.

3. De officier van justitie die van de griffier bericht ontvangt dat
een klacht is ingediend ingevolge artikel 552a, deelt de voorzitter
van het gerecht mede wie naar zijn oordeel als rechthebbende op het
inbeslaggenomen voorwerp waarop de klacht betrekking heeft, kan
gelden.

Artikel 552d

1. Een beschikking ingevolge artikel 552a, 552ab of 552b wordt
onverwijld aan de klager betekend.

2. Beroep in cassatie kan door het openbaar ministerie worden
ingesteld binnen veertien dagen na de dagtekening der beschikking, en
door de klager binnen veertien dagen na de betekening.

3. Indien het klaagschrift is ingediend door een persoon met de
bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 beslist de Hoge
Raad binnen negentig dagen na indiening van de schriftuur. Artikel 447
is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijn
voor indiening van middelen van cassatie veertien dagen bedraagt.

Artikel 552e

1. Op een last, ingevolge deze titel gegeven met betrekking tot een
voorwerp, is artikel 119 van overeenkomstige toepassing.

2. Aan een last tot teruggave van een voorwerp, dat verbeurd verklaard
of aan het verkeer onttrokken verklaard was met verlening van een
geldelijke tegemoetkoming, wordt niet voldaan zolang het bedrag niet
aan de Staat is terugbetaald.

Artikel 552f

1. Bevoegd tot het geven van beschikkingen als bedoeld in artikel 36b,
eerste lid, onder 4°, van het Wetboek van Strafrecht is het gerecht
waarvoor de zaak in eerste aanleg zal worden vervolgd, is vervolgd of
had kunnen worden vervolgd.

2. De beschikking wordt niet gegeven dan op een met redenen omklede
vordering van de officier van justitie.

3. Is bekend aan wie de voorwerpen toebehoren waarvan de onttrekking
aan het verkeer wordt gevorderd, dan wordt hem een afschrift van de
vordering betekend.

4. De behandeling van de vordering door de raadkamer vindt plaats in
het openbaar.

5. De beschikking wordt onverwijld aan de belanghebbende, zo deze
bekend is, betekend.

6. De officier van justitie kan binnen veertien dagen na dagtekening
van de beschikking beroep in cassatie instellen en de belanghebbende
binnen veertien dagen na de betekening.

7. De belanghebbende die beroep in cassatie heeft ingesteld of
ingevolge het vierde lid van dit artikel is gehoord, kan geen beklag
doen overeenkomstig artikel 552b.

Artikel 552fa

1. Bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van de
officier van justitie kan worden gelast dat de met toepassing van
artikel 125o ontoegankelijk gemaakte gegevens worden vernietigd indien
het gegevens betreft met betrekking tot welke of met behulp waarvan
een strafbaar feit is begaan, voor zover de vernietiging noodzakelijk
is ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.

2. Aan de beheerder van het geautomatiseerd werk waarin de gegevens
zijn of waren opgeslagen wordt een afschrift van de vordering
betekend.

3. Artikel 552f, eerste, vierde, vijfde en zesde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

4. Indien het gerecht de vordering afwijst, gelast het dat de gegevens
weer ter beschikking van de beheerder van het geautomatiseerd werk
worden gesteld.

Artikel 552g

Met hetgeen onder de staat berust als verbeurdverklaarde of aan het
verkeer onttrokken verklaarde voorwerpen, wordt, zolang de mogelijkheid
van herroeping van de straf of maatregel bestaat, gehandeld naar de
artikelen 117 en 118.

Titel X. Internationale rechtshulp

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 552h

1. De navolgende artikelen van deze titel zijn van toepassing op
verzoeken om rechtshulp door autoriteiten van een vreemde staat in
verband met een strafzaak gedaan, en gericht tot een al dan niet met
name aangeduid orgaan van de justitie of de politie in Nederland, voor
zover in de afdoening niet is voorzien in het bepaalde bij of
krachtens andere wetten.

2. Als verzoeken om rechtshulp worden aangemerkt verzoeken tot het al
dan niet gezamenlijk verrichten van handelingen van onderzoek of het
verlenen van medewerking daaraan, het toezenden van documenten,
dossiers of stukken van overtuiging of het geven van inlichtingen, dan
wel het betekenen of uitreiken van stukken of het doen van
aanzeggingen of mededelingen aan derden.

Artikel 552i

1. Het verzoek wordt, zo het niet tot een officier van justitie is
gericht, door de geadresseerde onverwijld doorgezonden aan de officier
van justitie in het arrondissement waarin de gevraagde handeling moet
worden verricht, of waarin het verzoek is ontvangen, dan wel aan een
officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel
parket.

2. Indien uitsluitend om inlichtingen is gevraagd en voor het
verkrijgen daarvan geen dwangmiddelen of bevoegdheden als bedoeld in
de artikelen 126g tot en met 126z, de artikelen 126zd tot en met 126zu
en artikel 126gg dan wel toepassing van artikel 126ff nodig zijn, kan
de doorzending achterwege blijven.

3. Van elke inwilliging van een verzoek overeenkomstig het tweede lid
wordt aantekening gehouden in een register waarvan het model door onze
Minister wordt vastgesteld. In de aantekening worden in ieder geval de
aard van het verzoek, de hoedanigheid van de verzoeker en het gevolg
dat aan het verzoek gegeven is opgenomen.

4. Bij de afdoening van een verzoek neemt de krachtens het tweede lid
bevoegde autoriteit de door de officier van justitie gegeven algemene
en bijzondere aanwijzingen in acht.

Artikel 552j

De officier van justitie die het verzoek heeft ontvangen, beslist
onverwijld omtrent het daaraan te geven gevolg. Indien handelingen in meer
dan één arrondissement moeten worden verricht, is in elk van die
arrondissementen de officier van justitie tot het in behandeling nemen van
het gehele verzoek bevoegd. De officier van justitie die het gehele
verzoek in behandeling heeft genomen roept voor de uitvoering ervan zo
nodig de tussenkomst in van het openbare ministerie in andere
rechtsgebieden. In het belang van een spoedige en doelmatige afdoening kan
hij het verzoek overdragen aan zijn ambtgenoot in een ander
arrondissement.

Artikel 552k

1. Voorzover het verzoek is gegrond op een verdrag, wordt daaraan
zoveel mogelijk het verlangde gevolg gegeven.

2. In gevallen waarin het betreft een redelijk verzoek dat niet op een
verdrag is gegrond, alsmede in gevallen waarin het toepasselijke
verdrag niet tot inwilliging verplicht, wordt aan het verzoek voldaan,
tenzij de inwilliging in strijd is met een wettelijk voorschrift of
met een aanwijzing van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 552l

1. Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven in gevallen waarin grond
bestaat voor het vermoeden, dat het is gedaan ten behoeve van een
onderzoek, ingesteld met het oogmerk de verdachte te vervolgen, te
straffen of op andere wijze te treffen in verband met zijn
godsdienstige, levensbeschouwelijke dan wel staatkundige overtuiging,
zijn nationaliteit, zijn ras of de groep van de bevolking waartoe hij
behoort.

2. In gevallen waarin grond bestaat voor een vermoeden als bedoeld in
het eerste lid wordt het verzoek voorgelegd aan de Minister van
Veiligheid en Justitie.

3. Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven in gevallen waarin na
overleg met de verzoekende autoriteit moet worden vastgesteld dat
inwilliging zou strekken tot het verlenen van medewerking aan een
vervolging of berechting welke onverenigbaar is met het aan artikel 68
van het Wetboek van Strafrecht en artikel 255, eerste lid, van dit
wetboek ten grondslag liggende beginsel.

4. Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven indien het is gedaan ten
behoeve van een onderzoek naar feiten terzake waarvan de verdachte in
Nederland wordt vervolgd en uit overleg met de verzoekende autoriteit
is gebleken dat inwilliging van het verzoek niet verenigbaar zou zijn
met de Nederlandse belangen bij de strafvervolging danwel zou leiden
tot schending van het beginsel ne bis in idem.

Artikel 552m

1. Aan verzoeken ten behoeve van een onderzoek naar strafbare feiten
van politieke aard, of daarmede verband houdende feiten, wordt niet
voldaan dan krachtens een machtiging van Onze Minister van Veiligheid
en Justitie. Die machtiging kan alleen worden gegeven voor verzoeken
die op een verdrag zijn gegrond en slechts na overleg met de Minister
van Buitenlandse Zaken. De beslissing op het verzoek wordt langs
diplomatieke weg ter kennis van de autoriteiten van de verzoekende
staat gebracht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een verzoek door
autoriteiten van een staat die partij is bij het Europees Verdrag tot
bestrijding van terrorisme (Trb. 1977, 63) of bij de Overeenkomst
betreffende de toepassing van dat Verdrag tussen de lid-staten van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 1980, 14) met betrekking tot een van de
strafbare feiten, bedoeld in artikel 1 of artikel 2 van dat Europees
Verdrag of bij het Europees Verdrag ter voorkoming van terrorisme (
Trb. 2006, 34), dan wel op een verzoek door autoriteiten van een staat
die partij is bij het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand
gekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie
(Trb. 2001, 187).

3. Aan verzoeken, die zijn gedaan ten behoeve van een onderzoek naar
strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen, douane,
deviezen, of daarmede verband houdende feiten, en waarvan de
inwilliging van belang kan zijn voor 's Rijks belastingdienst, dan wel
aan verzoeken betrekking hebbende op gegevens welke onder 's Rijks
belastingdienst berusten of aan ambtenaren van deze dienst in de
uitoefening van hun bediening bekend zijn geworden, wordt niet voldaan
dan krachtens machtiging van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.
Die machtiging kan alleen worden gegeven voor verzoeken die op een
verdrag zijn gegrond en slechts na overleg met de Minister van
Financiën.

Artikel 552n

1. De officier van justitie stelt een voor inwilliging vatbaar en op
een verdrag gegrond verzoek van een buitenlandse rechterlijke
autoriteit in handen van de rechter-commissaris:

a. indien het strekt tot het horen van personen die niet bereid
zijn vrijwillig te verschijnen en de gevraagde verklaring af te
leggen;

b. indien het strekt tot het meewerken aan een verhoor door of
onder leiding van een buitenlandse rechterlijke autoriteit van
een getuige of deskundige per videoconferentie;

c. indien uitdrukkelijk is gevraagd om een beëdigde verklaring,
of om een verklaring afgelegd ten overstaan van een rechter;

d. indien het met het oog op het verlangde gevolg nodig is dat
stukken van overtuiging in beslag worden genomen en de
rechter-commissaris daartoe bevoegdheden dient uit te oefenen.

2. In andere dan de in het vorige lid voorziene gevallen kan de
officier van justitie het verzoek van een buitenlandse rechterlijke
autoriteit in handen van de rechter-commissaris stellen.

3. De overlegging van het verzoek geschiedt bij een schriftelijke
vordering, waarin wordt omschreven welke verrichtingen van de
rechter-commissaris worden verlangd.

4. De in het vorige lid bedoelde vordering kan te allen tijde worden
ingetrokken.

Artikel 552o

1. Voor zover de in artikel 552n, derde lid, bedoelde vordering is
gedaan met het oog op de voldoening aan een voor inwilliging vatbaar
en op een verdrag gegrond verzoek van een buitenlandse rechterlijke
autoriteit, heeft zij dezelfde rechtsgevolgen als de vordering tot het
verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris uit
hoofde van artikel 181, zulks voor wat betreft:

a. de bevoegdheden van de rechter-commissaris ten aanzien van de
door hem te horen verdachten, getuigen en deskundigen, alsmede
die tot het bevelen van de uitlevering of overbrenging van
stukken van overtuiging, het nemen van maatregelen in het belang
van het onderzoek, het laten verrichten van een DNA-onderzoek
alsmede het daartoe bevelen van het afnemen van celmateriaal, het
betreden van plaatsen, het doorzoeken van plaatsen en het in
beslag nemen van stukken van overtuiging;

b. de bevoegdheden van de officier van justitie;

c. de rechten en verplichtingen van de door de
rechter-commissaris te horen personen;

d. de bijstand van een raadsman;

e. de verrichtingen van de griffier.

2. In afwijking van het eerste lid heeft een vordering als bedoeld in
artikel 552n, derde lid, welke is gedaan met het oog op de voldoening
aan een voor inwilliging vatbaar en op een verdrag gegrond verzoek van
een buitenlandse rechterlijke autoriteit tot het meewerken aan een
verhoor door hem of onder zijn leiding van een getuige of deskundige
per videoconferentie, dezelfde rechtsgevolgen als een vordering tot
het verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris
uit hoofde van artikel 181, zulks voor wat betreft de toepassing van
de artikelen 190, eerste, tweede en vijfde lid, 191, 210, eerste lid,
tweede volzin, 213, 214, 215, 217 tot en met 219a, 221 tot en met 225,
226, 226a, eerste lid, 226c, eerste lid, 226f en 236.

3. Vatbaar voor inbeslagneming, overeenkomstig het eerste lid van dit
artikel, zijn stukken van overtuiging die daarvoor vatbaar zouden
zijn, indien het feit in verband waarmede de rechtshulp is gevraagd,
in Nederland was begaan en dat feit aanleiding kan geven tot
uitlevering aan de verzoekende staat.

4. Tenzij het toepasselijke verdrag anders bepaalt kan, ter voldoening
aan een verzoek om rechtshulp, geen gebruik van dwangmiddelen worden
gemaakt anders dan overeenkomstig de voorgaande leden.

Artikel 552oa

1. Voor zover een voor inwilliging vatbaar en op een verdrag gegrond
verzoek van een buitenlandse autoriteit daartoe strekt, kunnen de in
de artikelen 126l, 126m, 126nd, zesde lid, 126ne, derde lid, 126nf,
126ng, 126s en 126t, 126ue, derde lid, 126uf, 126ug, 126zf, 126zg,
126zm, derde lid, 126zn en 126zo omschreven bevoegdheden worden
uitgeoefend.

2. Andere bevoegdheden, omschreven in de titels IVa tot en met Vc en
Ve van het Eerste Boek, kunnen worden uitgeoefend en aan artikel 126ff
kan toepassing worden gegeven, indien een voor inwilliging vatbaar
rechtshulpverzoek daartoe strekt.

3. Tenzij het toepasselijke verdrag anders bepaalt kan, ter voldoening
aan een verzoek om rechtshulp, geen gebruik van de in de titels IVa
tot en met Vc en Ve omschreven bevoegdheden worden gemaakt en kan aan
artikel 126ff geen toepassing worden gegeven, anders dan
overeenkomstig de voorgaande leden.

4. Processen-verbaal en andere voorwerpen, verkregen door toepassing
van een in de artikelen 126l, 126m, 126nd, zesde lid, 126ne, derde
lid, 126nf, 126s, 126t, 126ue, derde lid, en 126uf omschreven
bevoegdheid, kunnen door de officier van justitie worden afgegeven aan
de buitenlandse autoriteiten voor zover de rechtbank, met inachtneming
van het toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent.

5. De artikelen 126aa, tweede lid, alsmede 126bb tot en met 126dd zijn
van overeenkomstige toepassing. Artikel 126cc is slechts van
toepassing voor zover de betreffende processen-verbaal en andere
voorwerpen niet aan de buitenlandse autoriteiten zijn afgegeven. De
officier van justitie draagt er zorg voor dat een betrokkene de
processen-verbaal en andere voorwerpen die op hem betrekking hebben op
enig moment kan inzien.

Artikel 552ob

1. Voor zover een verdrag daarin voorziet, kan op verzoek van een
buitenlandse autoriteit telecommunicatie worden afgetapt met het oog
op de rechtstreekse doorgeleiding naar het buitenland. Artikel 126m,
eerste lid, en artikel 126t, eerste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

2. Indien de afgetapte en rechtstreeks doorgeleide telecommunicatie
betrekking heeft op een gebruiker van telecommunicatie die zich op
Nederlands grondgebied bevindt, worden aan de doorgeleiding de
voorwaarden verbonden, dat de gegevens verkregen door het aftappen van
de telecommunicatie:

a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een
persoon die zich op grond van artikel 218 zou kunnen verschonen
indien hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou
worden gevraagd, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden
vernietigd; en

b. alleen mogen worden gebruikt voor het strafrechtelijk
onderzoek in het kader waarvan het rechtshulpverzoek is gedaan en
dat voor het gebruik voor enig ander doel voorafgaand toestemming
dient te worden gevraagd en te zijn verkregen.

3. Artikel 126bb is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552oc

1. Een kennisgeving, op basis van een verdrag, van de bevoegde
autoriteiten van een andere staat over het voornemen tot aftappen of
het aftappen van telecommunicatie van een gebruiker die zich op
Nederlands grondgebied bevindt, wordt onverwijld doorgezonden aan de
door het College van procureurs-generaal daartoe aangewezen officier
van justitie.

2. De officier van justitie stelt de kennisgeving onverwijld in handen
van de rechter-commissaris bij een schriftelijke vordering waarin,
binnen de in het toepasselijke verdrag gestelde termijn, machtiging
tot het verlenen van instemming met het voornemen tot aftappen of het
aftappen door de bevoegde buitenlandse autoriteiten wordt verlangd.

3. De rechter-commissaris neemt een beslissing op de vordering met
inachtneming van het bepaalde in het toepasselijke verdrag en het
bepaalde bij of krachtens artikel 126m of 126t.

4. Indien de machtiging wordt verleend, deelt de officier van justitie
de autoriteiten van wie de kennisgeving afkomstig is, binnen de in het
toepasselijke verdrag gestelde termijn, mede dat met het voornemen tot
aftappen of het aftappen van telecommunicatie van een gebruiker die
zich op Nederlands grondgebied bevindt, wordt ingestemd. Hij verbindt
daaraan de voorwaarden die de rechter-commissaris heeft gesteld,
alsmede de voorwaarden, dat de gegevens verkregen door het aftappen
van de telecommunicatie van de gebruiker tijdens diens verblijf op
Nederlands grondgebied:

a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een
persoon die zich op grond van artikel 218 kan verschonen indien
hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden
gevraagd, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden
vernietigd, en

b. alleen mogen worden gebruikt voor het strafrechtelijk
onderzoek in het kader waarvan de kennisgeving is gedaan en dat
voor het gebruik voor enig ander doel voorafgaand toestemming
dient te worden gevraagd en te zijn verkregen.

5. Indien de machtiging wordt verleend, is artikel 126bb van
overeenkomstige toepassing.

6. Indien de machtiging niet wordt verleend, deelt de officier van
justitie de autoriteiten van wie de kennisgeving afkomstig is, binnen
de in het toepasselijke verdrag gestelde termijn, mede dat niet wordt
ingestemd met het voornemen tot aftappen of het aftappen en eist hij,
voor zover nodig, dat het aftappen onmiddellijk wordt stopgezet.

7. In een mededeling als bedoeld in het zesde lid die betrekking heeft
op aftappen dat reeds een aanvang heeft genomen, wordt tevens
opgenomen dat de gegevens, verkregen door het aftappen van
telecommunicatie van de gebruiker tijdens diens verblijf op Nederlands
grondgebied, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden
vernietigd, tenzij, met inachtneming van het toepasselijke verdrag,
naar aanleiding van een daartoe strekkend nieuw verzoek in bijzondere
gevallen en onder nadere voorwaarden enig gebruik wordt toegestaan
door Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 552p

1. De rechter-commissaris doet het verzoek, na bijvoeging van de
processen-verbaal van de door hem afgenomen verhoren en van die van
zijn verdere verrichtingen, zo spoedig mogelijk teruggaan naar de
officier van justitie.

2. De door de rechter-commissaris in beslag genomen stukken van
overtuiging en onder hem berustende gegevensdragers waarop gegevens
zijn opgenomen die zijn vergaard met gebruikmaking van enige
strafvorderlijke bevoegdheid worden ter beschikking van de officier
van justitie gesteld, voor zover de rechtbank, met inachtneming van
het toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent. De afgifte aan
buitenlandse autoriteiten van door de officier van justitie in beslag
genomen stukken van overtuiging en de onder hem berustende
gegevensdragers waarop gegevens zijn opgenomen die zijn vergaard met
gebruikmaking van strafvorderlijke bevoegdheden ter inbeslagneming
geschiedt eveneens voor zover de rechtbank, met inachtneming van het
toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent.

3. Tenzij aannemelijk is dat de rechthebbenden op de in beslag genomen
stukken van overtuiging niet in Nederland verblijf houden, wordt het
krachtens het vorige lid vereiste verlof slechts verleend onder het
voorbehoud, dat bij de afgifte aan de buitenlandse autoriteiten wordt
bedongen, dat de stukken zullen worden teruggezonden zodra daarvan het
voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt.

4. Het bepaalde bij en krachtens de artikelen 116 tot en met 119, 552a
en 552ca tot en met 552e is ten aanzien van het gestelde in het eerste
tot en met derde lid van overeenkomstige toepassing. In de plaats van
het volgens die artikelen bevoegde gerecht treedt de rechtbank die
bevoegd is tot het verlenen van het krachtens het tweede lid van dit
artikel vereiste verlof.

Artikel 552q

1. Het betekenen en uitreiken van stukken aan derden, ter voldoening
aan een verzoek om rechtshulp, geschiedt met overeenkomstige
toepassing van de wettelijke voorschriften betreffende het betekenen
en uitreiken van Nederlandse stukken van vergelijkbare strekking.

2. Is bij een voor inwilliging vatbaar verzoek uitdrukkelijk de
voorkeur gegeven aan betekening of uitreiking aan de geadresseerde in
persoon, dan wordt zoveel mogelijk dienovereenkomstig gehandeld.

Eerste afdeling A. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams

Artikel 552qa

1. Voor zover een verdrag daarin voorziet of ter uitvoering van een
kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie, kan de officier van
justitie voor een beperkte periode, ten behoeve van het gezamenlijk
uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken, tezamen met de bevoegde
autoriteiten van andere landen een gemeenschappelijk onderzoeksteam
instellen.

2. De instelling van een gemeenschappelijk onderzoeksteam wordt door
de officier van justitie met de bevoegde autoriteiten van de betrokken
landen schriftelijk overeengekomen.

3. In de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, worden in elk geval
het doel, de bestaansperiode, de plaats van vestiging en de
samenstelling van het gemeenschappelijke onderzoeksteam, de door
Nederlandse ambtenaren op buitenlands grondgebied en de door
buitenlandse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied uit te
oefenen opsporingsbevoegdheden alsmede de verplichting voor
buitenlandse opsporingsambtenaren om gehoor te geven aan een
dagvaarding als bedoeld in artikel 210 of een oproeping als bedoeld in
de artikel 260, vastgelegd.

Artikel 552qb

De uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grondgebied ten
behoeve van het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam,
bedoeld in artikel 552qa, geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij
en krachtens dit wetboek en de tussen de bij het gemeenschappelijke
onderzoeksteam betrokken landen geldende verdragen.

Artikel 552qc

Stukken die buitenlandse leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam,
bedoeld in artikel 552qa, hebben opgesteld betreffende ambtshandelingen
ter zake van opsporing en vervolging die zij in het kader van het
onderzoek van het onderzoeksteam in het buitenland hebben verricht, hebben
in Nederland de bewijskracht die toekomt aan stukken betreffende
overeenkomstige, door Nederlandse ambtenaren in Nederland verrichte
handelingen, met dien verstande dat hun bewijskracht niet uitgaat boven
die welke zij naar het recht van de staat waaruit de buitenlandse leden
afkomstig zijn, hebben.

Artikel 552qd

1. Stukken van overtuiging en gegevensdragers waarop gegevens zijn
opgenomen die in Nederland in beslag zijn genomen of zijn vergaard met
gebruikmaking van enige strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van
het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in
artikel 552qa, dat buiten Nederland is gevestigd, kunnen onmiddellijk,
voorlopig ter beschikking worden gesteld van het onderzoeksteam.

2. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk
onderzoeksteam verbindt aan de voorlopige terbeschikkingstelling,
bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden dat het Nederlandse recht
onverkort blijft gelden ten aanzien van die stukken en gegevensdragers
en dat het gebruik daarvan als bewijsmiddel pas mogelijk is, nadat
deze definitief ter beschikking worden gesteld.

3. De officier van justitie kan de stukken en gegevensdragers, bedoeld
in het eerste lid, definitief ter beschikking stellen van het
gemeenschappelijk onderzoeksteam dat in het buitenland is gevestigd,
voor zover de rechtbank daartoe verlof heeft verleend. Artikel 552oa,
vierde en vijfde lid, en artikel 552p, derde en vierde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 552qe

1. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk
onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, dat buiten Nederland is
gevestigd, kan een bevel als bedoeld in artikel 126m, eerste lid, of
artikel 126t, eerste lid, eveneens geven met het oog op het
rechtstreeks doorgeleiden aan en het opnemen van telecommunicatie met
een technisch hulpmiddel door het gemeenschappelijk onderzoeksteam.

2. Indien de telecommunicatie betrekking heeft op een gebruiker van
telecommunicatie die zich op Nederlands grondgebied bevindt, worden
aan het bevel bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden verbonden, dat
de gegevens verkregen door het aftappen van de telecommunicatie:

a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een
persoon die zich op grond van artikel 218 zou kunnen verschonen
indien hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou
worden gevraagd, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden
vernietigd, en

b. alleen mogen worden gebruikt voor het onderzoek van het
onderzoeksteam en dat voor het gebruik voor enig ander doel
voorafgaand toestemming dient te worden gevraagd en te zijn
verkregen.

3. Artikel 126bb is van overeenkomstige toepassing.

Tweede afdeling. Feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen

Artikel 552r

1. Wanneer het onderzoek, dat na de landing van een vreemd
luchtvaartuig in Nederland ingevolge artikel 13, vierde lid, van het
Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan
aan boord van luchtvaartuigen ( Trb. 1964, 115) moet worden ingesteld
naar hetgeen aan boord van het luchtvaartuig is voorgevallen,
betrekking heeft op een feit ten aanzien waarvan de Nederlandse
strafwet niet toepasselijk is, wordt het ingesteld overeenkomstig de
bepalingen die gelden voor een opsporingsonderzoek met betrekking tot
andere misdrijven dan die welke in artikel 67, eerste lid, zijn
omschreven. Voor de toepassing van artikel 146 wordt het feit geacht
te zijn begaan ter plaatse waar het luchtvaartuig is geland.

2. De opsporingsambtenaren die het onderzoek verrichten kunnen behalve
de in artikel 94 bedoelde voorwerpen in beslag nemen de voorwerpen die
de gezagvoerder van het vreemde luchtvaartuig ingevolge artikel 9,
derde lid, van het Verdrag na de landing overlevert.

3. Het bepaalde bij en krachtens de artikelen 116-118, 119, 552a en
552ca-552e is van overeenkomstige toepassing. In de plaats van het
volgens artikel 117, derde lid, bevoegde gerecht treedt de rechtbank
binnen welks rechtsgebied het luchtvaartuig is geland.

Artikel 552s

1. In gevallen waarin grond bestaat voor het vermoeden, dat de
handeling van een inzittende van een luchtvaartuig, naar aanleiding
waarvan deze na de landing van het luchtvaartuig in Nederland
ingevolge artikel 9, eerste lid, van het Verdrag is overgedragen, een
overtreding vormt van een strafbepaling die op discriminatie naar ras,
godsdienst of levensovertuiging berust, wordt geen onderzoek
ingesteld.

2. In gevallen waarin grond bestaat voor het vermoeden, dat de in het
vorige lid bedoelde handeling een overtreding vormt van een
strafbepaling van politieke aard wordt geen onderzoek ingesteld dan
krachtens een machtiging van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.
Die machtiging kan slechts worden gegeven na overleg met de Minister
van Buitenlandse Zaken.

Derde afdeling. Overdracht en overname van strafvervolging

§ 1. Overdracht van strafvervolging door Onze Minister van Justitie

Artikel 552t

1. Indien de officier van justitie het in het belang van een goede
rechtsbedeling gewenst acht, dat een vreemde staat een strafvervolging
instelt tegen een verdachte terzake van een feit met de opsporing
waarvan hij is belast, doet hij, onder overlegging - zo mogelijk - van
het strafdossier, aan Onze Minister van Veiligheid en Justitie een met
redenen omkleed voorstel tot het uitlokken van een strafvervolging in
die staat.

2. Indien voorlopige hechtenis is toegepast en de officier van
justitie een voorstel doet ingevolge het eerste lid, doet hij de
verdachte die zich in Nederland bevindt of die een bekende woon- of
verblijfplaats buiten Nederland heeft, kennis geven dat hij de
vervolging waarop het opsporingsonderzoek betrekking had voor
overdracht aan een vreemde staat heeft voorgedragen. Deze kennisgeving
wordt aan de verdachte betekend.

3. In geval van een kennisgeving als bedoeld in het vorige lid blijft
een kennisgeving van niet verdere vervolging achterwege.

4. Indien de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich in het
geding te willen voegen, kan een voorstel als bedoeld in het eerste
lid slechts worden gedaan met haar schriftelijke instemming of, indien
die instemming niet wordt verkregen, met machtiging van de bevoegde
rechter. De machtiging wordt verleend op vordering van de officier van
justitie.

5. Tegen een kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan de verdachte
binnen veertien dagen schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof. De
artikelen 12b, 12c, 12e, tweede lid, 12f en 12h-12l zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat waar in die
artikelen wordt gesproken van de klager of de persoon wiens vervolging
wordt verlangd, daaronder voor de toepassing van deze bepaling de
verdachte dient te worden verstaan.

6. Een voorstel als bedoeld in het eerste lid kan beperkt zijn tot het
uitlokken van een strafvervolging in de vreemde Staat ten behoeve van
de oplegging van een sanctie strekkende tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en de tenuitvoerlegging daarvan.

7. Bij toepassing van het eerste lid voegt de officier van justitie na
de beëindiging van het onderzoek van telecommunicatie zo spoedig
mogelijk en, ingeval een kennisgeving als bedoeld in het tweede lid
verplicht is, uiterlijk op het tijdstip dat hij deze kennisgeving ter
betekening aan de verdachte heeft doen uitgaan, de processen-verbaal
of andere voorwerpen, bedoeld in artikel 126aa, eerste lid, voor zover
hij die voor het onderzoek in de zaak van betekenis acht, bij het
strafdossier.

Artikel 552u

1. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van een voorstel als bedoeld in
het vorige artikel beslist Onze Minister van Veiligheid en Justitie
omtrent het daaraan te geven gevolg. Daarbij neemt hij, indien het
verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van de vreemde staat
op een verdrag kan worden gegrond, de bepalingen van dat verdrag in
acht.

2. Behoudens de gevallen waarin een toepasselijk verdrag anders
bepaalt, wordt een verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van
een vreemde staat door tussenkomst van de Minister van Buitenlandse
Zaken gedaan.

3. Een aan de autoriteiten van een vreemde staat gedaan verzoek tot
strafvervolging kan uiterlijk tot de ontvangst van een kennisgeving
omtrent de daarop in die staat genomen beslissing worden ingetrokken.
Een dergelijk verzoek wordt ingetrokken wanneer het gerechtshof
ingevolge het vijfde lid van artikel 552t beveelt dat de vervolging in
Nederland zal worden voortgezet.

Artikel 552v

1. Nadat hij een voorstel als bedoeld in artikel 552t heeft gedaan,
kan de officier van justitie de strafzaak tegen de verdachte niet ter
terechtzitting aanhangig maken noch overgaan tot tenuitvoerlegging van
een in de zaak tegen de verdachte gewezen vonnis, behoudens in geval
van

a. afwijzing van het voorstel,

b. intrekking van het verzoek tot strafvervolging aan de
autoriteiten van de vreemde staat, of

c. kennisgeving door de autoriteiten dat afwijzend op het verzoek
is beslist dan wel een naar aanleiding van het verzoek ingestelde
strafvervolging is gestaakt.

2. In dat geval trekt de officier van justitie een kennisgeving als
bedoeld in artikel 552t, tweede lid, in. Van de intrekking doet hij
mededeling aan de verdachte.

Artikel 552w

Onze Minister van Veiligheid en Justitie geeft de officier van justitie,
die een voorstel als bedoeld in artikel 552t heeft gedaan, schriftelijk
kennis van de beslissing die hij terzake heeft genomen alsmede van door
hem ontvangen mededelingen omtrent beslissingen van de autoriteiten van de
vreemde staat naar aanleiding van het verzoek tot strafvervolging dat op
voorstel van de officier van justitie is gedaan.

§ 1a. Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie

Artikel 552wa

Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in de
rechtstreekse toezending door justitiële autoriteiten van verzoeken tot
strafvervolging, is de officier van justitie bevoegd, indien hij het in
het belang van een goede rechtsbedeling gewenst acht dat een vreemde staat
een strafvervolging instelt tegen een verdachte ter zake van een strafbaar
feit met de opsporing waarvan hij is belast, aan buitenlandse justitiële
autoriteiten verzoeken tot strafvervolging te doen. De artikelen 552t,
tweede tot en met zevende lid, 552u, derde lid, en 552v zijn van
overeenkomstige toepassing.

§ 2. Overname van strafvervolging door Onze Minister van Justitie

Artikel 552x

De officier van justitie die rechtstreeks van een buitenlandse autoriteit
een verzoek ontvangt tot het instellen van een strafvervolging, brengt,
voor zover het toepasselijke verdrag niet reeds uitdrukkelijk in die wijze
van toezending voorziet, dat verzoek met de daarbij gevoegde stukken,
onder overlegging van zijn advies, ter kennis van Onze Minister van
Veiligheid en Justitie.

Artikel 552y

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie wijst een verzoek van een
buitenlandse autoriteit tot het instellen van een strafvervolging
aanstonds af, indien onmiddellijk kan worden vastgesteld dat

a. het betrekking heeft op een vreemdeling, die zijn vaste woon-
of verblijfplaats buiten Nederland heeft;

b. het feit waarvoor de strafvervolging wordt verzocht

1°. naar Nederlands recht niet strafbaar is;

2°. van politieke aard is of met een strafbaar feit van
politieke aard samenhangt;

3°. een militair delict is;

c. het recht tot strafvordering wegens het feit waarvoor de
strafvervolging wordt verzocht naar Nederlands recht of dat van
de staat waarvan het verzoek is uitgegaan door verjaring is
vervallen;

d. het verzoek tot strafvervolging dient om degene op wie het
betrekking heeft te treffen in verband met zijn godsdienstige,
levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, zijn
nationaliteit, zijn ras of de groep van de bevolking waartoe hij
behoort;

e. strafvervolging in Nederland in strijd zou zijn met het
bepaalde in artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht.

2. De in het eerste lid, aanhef en onder a, bedoelde voorwaarde is
niet van toepassing indien het verzoek strekt tot strafvordering ter
zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld
in Titel IIIb van Boek IV.

Artikel 552z

1. Buiten het in het vorige artikel bedoelde geval zendt Onze Minister
van Veiligheid en Justitie het verzoek tot strafvervolging met de
daarbij gevoegde stukken aan de officier van justitie in het
arrondissement waar degene op wie het verzoek betrekking heeft zijn
vaste woon- of verblijfplaats heeft. Deze toezending blijft
achterwege, indien die officier van justitie reeds overeenkomstig het
bepaalde in artikel 552x zijn advies aan Onze Minister van Veiligheid
en Justitie heeft uitgebracht.

2. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 552y, tweede lid,
dat betrekking heeft op een vreemdeling die zijn vaste woon- of
verblijfplaats buiten Nederland heeft, zendt de Minister het verzoek
met de daarbij gevoegde stukken aan de officier van justitie in het
arrondissement waarbinnen voorwerpen aanwezig zijn waarop de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten uitvoer kan
worden gelegd.

Artikel 552aa

1. De officier van justitie aan wie het verzoek tot strafvervolging
overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel is toegezonden
brengt zijn advies terzake ter kennis van Onze Minister van Veiligheid
en Justitie.

2. Degene op wie het verzoek betrekking heeft wordt daaromtrent door
de officier van justitie gehoord, althans daartoe behoorlijk
opgeroepen, indien het verzoek op een verdrag is gegrond en de
bevoegdheid tot strafvervolging voor Nederland uit dat verdrag volgt.
Artikel 273, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552bb

1. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het advies van de officier
van justitie neemt Onze Minister van Veiligheid en Justitie een
beslissing, waarbij het verzoek tot strafvervolging wordt ingewilligd
dan wel afgewezen.

2. De Minister wijst een verzoek in elk geval af, indien een van de in
artikel 552y genoemde gronden blijkt te bestaan.

3. De Minister wijst voorts een niet op een verdrag gegrond verzoek
af, indien tegen degene op wie het betrekking heeft naar het oordeel
van het openbaar ministerie in Nederland geen strafvervolging kan
plaats hebben wegens het ten laste gelegde feit.

4. Is het verzoek op een verdrag gegrond, dan neemt de Minister de
daarin genoemde gronden voor afwijzing van een verzoek tot
strafvervolging in acht.

Artikel 552cc

Alvorens zijn beslissing omtrent het verzoek tot strafvervolging te nemen,
kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie de autoriteiten van de staat
waarvan het verzoek is uitgegaan uitnodigen binnen een door hem te stellen
termijn nadere inlichtingen te verschaffen, indien daaraan met het oog op
de beslissing omtrent het verzoek behoefte bestaat.

Artikel 552dd

1. Zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen,
kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie de inwilliging van een
verzoek tot strafvervolging intrekken, indien uit het vooronderzoek of
anderszins blijkt van omstandigheden die, waren zij bekend geweest ten
tijde van de beslissing op het verzoek, tot afwijzing daarvan zouden
hebben geleid.

2. De inwilliging van een verzoek tot strafvervolging kan eveneens
worden ingetrokken, indien de straf waartoe de verdachte is
veroordeeld niet ten uitvoer kan worden gelegd.

Artikel 552ee

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie geeft van zijn beslissing
op het verzoek tot strafvervolging kennis aan de officier van justitie
en de autoriteiten van de staat waarvan het verzoek is uitgegaan.

2. Hij stelt die autoriteiten ook in kennis van de uitkomst van de
strafvervolging die naar aanleiding van het verzoek is ingesteld.

Artikel 552ff

Een persoon te wiens aanzien in Nederland geen bevoegdheid tot
strafvervolging bestaat, kan niettemin worden aangehouden, voor zover een
verdrag zulks toestaat. De artikelen 52-93 zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 552gg

1. De stukken betreffende ambtshandelingen terzake van opsporing en
vervolging, die de autoriteiten van de staat waarvan het verzoek tot
strafvervolging is uitgegaan naar aanleiding van hun verzoek
overleggen, hebben de bewijskracht die toekomt aan stukken betreffende
overeenkomstige door Nederlandse ambtenaren verrichte handelingen, met
dien verstande dat hun bewijskracht niet uitgaat boven die welke zij
in de vreemde staat hebben.

2. In geval van inwilliging van een verzoek als bedoeld in het tweede
lid van artikel 552y, kan een strafrechtelijk financieel onderzoek
worden ingesteld, overeenkomstig het bepaalde in de negende afdeling
van Titel IV van Boek I.

Artikel 552hh

1. Een verzoek tot uitlevering van een zich hier te lande bevindende
persoon, die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens een strafbaar
feit, bedoeld in een van de in het tweede lid genoemde bepalingen van
Verdragen, wordt, indien dat verzoek afkomstig is van een Staat die
gebonden is aan de bepalingen van het desbetreffende Verdrag en indien
de uitlevering bij rechterlijke uitspraak ontoelaatbaar is verklaard
of het verzoek bij ministeriële beschikking wordt afgewezen, beschouwd
als een ingewilligd verzoek tot strafvervolging.

2. Het eerste lid heeft betrekking op strafbare feiten, bedoeld in:

- artikel 1 van het Europees Verdrag tot bestrijding van
terrorisme (Trb. 1977, 63);

- de artikelen 5, 6, 7 en 9 van het Europees Verdrag ter
voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34).

3. Op een verzoek als bedoeld in de laatste zinsnede van het eerste
lid is het bepaalde in artikel 552y, eerste lid, aanhef en onder a,
niet van toepassing.

4. Voorts is het bepaalde in artikel 552y, eerste lid, aanhef en onder
b, 2e, niet van toepassing op verzoeken gegrond op het Europees
Verdrag tot bestrijding van terrorisme en op de Overeenkomst
betreffende de toepassing van dat Verdrag tussen de Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 1980, 14).

§ 2a. Overname van strafvervolging door de officier van justitie

Artikel 552ii

1. Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in
rechtstreekse toezending van verzoeken tot overname van de
strafvervolging door justitiële autoriteiten, is de officier van
justitie bevoegd zelfstandig op een verzoek om overname van de
strafvervolging van een buitenlandse justitiële autoriteit te
beslissen. De artikelen 552y, 552aa, tweede lid, 552bb, tweede en
vierde lid, en 552cc tot en met 552gg zijn van overeenkomstige
toepassing.

2. Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in
rechtstreekse toezending van verzoeken tot overname van de
strafvervolging door justitiële autoriteiten, wordt het verzoek, zo
het is gericht tot een andere officier van justitie dan bedoeld in het
eerste of tweede lid van artikel 552z, onverwijld aan die officier van
justitie doorgezonden.

§ 2b. Overname van strafvervolging van een internationaal gerecht

Artikel 552iia

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie beslist over een van een
internationaal gerecht afkomstig verzoek tot het instellen van een
strafvervolging.

2. De officier van justitie die rechtstreeks van een internationaal
gerecht een verzoek ontvangt tot het instellen van een
strafvervolging, zendt dat verzoek met de daarbij gevoegde stukken aan
Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 552iib

Alvorens zijn beslissing omtrent het verzoek tot strafvervolging te nemen,
kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie het internationaal gerecht
waarvan het verzoek is uitgegaan in de gelegenheid stellen tot het
verschaffen van nadere inlichtingen binnen een door hem te stellen
termijn.

Artikel 552iic

Tenzij Onze Minister van Veiligheid en Justitie reeds aanstonds van
oordeel is dat het verzoek tot strafvervolging niet voor inwilliging in
aanmerking komt, zendt hij het verzoek met de daarbij gevoegde stukken
voor advies aan de officier van justitie bij het landelijk parket.

Artikel 552iid

1. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het advies van de officier
van justitie neemt Onze Minister van Veiligheid en Justitie een
beslissing, waarbij het verzoek tot het instellen van een
strafvervolging wordt ingewilligd dan wel afgewezen.

2. Hij geeft van zijn beslissing kennis aan het internationaal gerecht
waarvan het verzoek is uitgegaan en aan de officier van justitie.

3. Hij stelt het internationaal gerecht ook in kennis van de uitkomst
van de strafvervolging die naar aanleiding van het verzoek is
ingesteld.

Artikel 552iie

De artikelen 552dd en 552gg, eerste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing bij de overname van strafvervolging van een internationaal
gerecht.

Titel XI. Wederzijdse erkenning

Eerste afdeling. Bevriezingsbevel

§ 1. Bevelen uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie

Artikel 552jj

1. Bevelen als bedoeld in het tweede lid, uitgevaardigd door een
bevoegde justitiële autoriteit van een andere lidstaat van de Europese
Unie, kunnen in Nederland worden erkend en ten uitvoer gelegd.

2. Vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging zijn bevelen tot
inbeslagneming van voorwerpen die zich op Nederlands grondgebied
bevinden en naar het recht van de uitvaardigende lidstaat:

a. kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of
wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen;

b. kunnen worden verbeurd verklaard of onttrokken aan het
verkeer;

c. kunnen dienen tot bewaring van het recht tot verhaal voor een
tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel strekkende
sanctie.

Artikel 552kk

1. Een bevel afkomstig van de autoriteiten van de uitvaardigende
lidstaat gaat vergezeld van een bijbehorend ingevuld certificaat dat
is opgesteld overeenkomstig het daartoe bij algemene maatregel van
bestuur vastgestelde model.

2. Het bevel gaat voorts vergezeld van een rechtshulpverzoek
strekkende tot:

a. afgifte van het voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming
betrekking heeft aan de autoriteiten van de uitvaardigende
lidstaat, voorzover de inbeslagneming is bevolen met het oog op
waarheidsvinding;

b. verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het
voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming betrekking heeft;

c. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in verband
waarmee het bevel tot inbeslagneming is uitgevaardigd.

3. In afwijking van het tweede lid, kunnen de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat in het certificaat aangeven dat de in beslag
genomen voorwerpen in Nederland in bewaring zullen blijven in
afwachting van een verzoek als bedoeld in het tweede lid, onder
vermelding van het tijdstip waarop naar verwachting het verzoek zal
worden ingediend.

4. Indien het certificaat niet is overgelegd, onvolledig is of
kennelijk niet in overeenstemming is met het bevel, stelt de officier
van justitie de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat in de
gelegenheid binnen een door hem te stellen redelijke termijn het
certificaat alsnog te overleggen, aan te vullen of te verbeteren. De
officier van justitie kan bepalen dat het certificaat wordt vervangen
door een gelijkwaardig document. Indien de voor de tenuitvoerlegging
van het bevel noodzakelijke informatie op andere wijze is verkregen,
kan de officier van justitie bepalen dat het certificaat niet meer
behoeft te worden overgelegd.

5. Het bevel en de daarbij behorende documenten worden, zo deze niet
aan een officier van justitie zijn gezonden, door de geadresseerde
onverwijld doorgezonden aan de officier van justitie. De geadresseerde
stelt de bevoegde autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat in
kennis van de doorzending.

Artikel 552ll

1. Een voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar bevel wordt door de
officier van justitie erkend en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 552nn.

2. De officier van justitie kan de tenuitvoerlegging slechts weigeren
indien:

a. na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 552kk, vierde
lid, het certificaat niet is overgelegd, onvolledig is of
kennelijk niet in overeenstemming is met het bevel;

b. de erkenning en tenuitvoerlegging van het bevel onverenigbaar
is met een krachtens Nederlands recht geldend voorrecht of
immuniteit;

c. de inwilliging van een verzoek als bedoeld in artikel 552kk,
tweede lid, zou strekken tot het verlenen van medewerking aan een
vervolging of berechting welke onverenigbaar is met het aan
artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 255, eerste
lid, van dit wetboek ten grondslag liggende beginsel;

d. het bevel is gegeven ten behoeve van een onderzoek, ingesteld
met betrekking tot een feit dat, indien het in Nederland was
begaan, naar Nederlands recht niet strafbaar zou zijn;

e. aanstonds blijkt dat aan een verzoek als bedoeld in artikel
552kk, tweede lid, geen gevolg kan worden gegeven.

3. De tenuitvoerlegging van een bevel wordt niet geweigerd op grond
van het tweede lid, onderdeel d, indien het feit dat ten grondslag
ligt aan het bevel, is vermeld op of valt onder de daartoe bij
algemene maatregel van bestuur vastgestelde lijst met feiten en
soorten van feiten en dat feit naar het recht van de uitvaardigende
lidstaat wordt bedreigd met een maximale vrijheidsstraf van ten minste
drie jaren.

4. De officier van justitie beslist onverwijld en zo mogelijk binnen
24 uur na ontvangst van het bevel, over de erkenning en
tenuitvoerlegging ervan. Hij stelt de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld van zijn beslissing in kennis. De
kennisgeving geschiedt in ieder geval schriftelijk en met redenen
omkleed, indien de officier van justitie op grond van het tweede lid
de tenuitvoerlegging van het bevel weigert.

Artikel 552mm

1. De officier van justitie kan de tenuitvoerlegging van het bevel
opschorten, indien:

a. het belang van een lopend strafrechtelijk onderzoek zich
verzet tegen de tenuitvoerlegging van het bevel;

b. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek reeds een
beslissing is genomen tot inbeslagneming van het voorwerp waarop
het bevel betrekking heeft;

c. het een bevel als bedoeld in artikel 552jj, tweede lid,
onderdeel b of c betreft en in een ander kader dan bedoeld in
onderdeel b reeds een beslissing is genomen tot inbeslagneming
van het voorwerp waarop het bevel betrekking heeft en deze
beslissing naar Nederlands recht voorrang heeft boven
inbeslagneming in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

2. Indien de officier van justitie de tenuitvoerlegging opschort,
geeft hij hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de autoriteiten
van de uitvaardigende lidstaat, onder vermelding van de gronden en zo
mogelijk van de verwachte duur van de opschorting.

3. Zodra de gronden voor opschorting zijn vervallen, wordt de
beslissing alsnog ten uitvoer gelegd. De autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat worden hiervan onverwijld schriftelijk in
kennis gesteld.

4. De officier van justitie stelt de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat in kennis van alle beperkende maatregelen die
zijn getroffen ten aanzien van het in beslag te nemen voorwerp.

Artikel 552nn

1. De tenuitvoerlegging van het bevel tot inbeslagneming geschiedt in
opdracht van de officier van justitie of de rechter-commissaris met
overeenkomstige toepassing van de derde afdeling van titel IV van het
Eerste Boek, tenzij in deze titel anders is bepaald.

2. De officier van justitie neemt bij de tenuitvoerlegging van het
bevel zo veel mogelijk de door de autoriteiten van de uitvaardigende
lidstaat in het bevel aangegeven vormvereisten in acht, zulks
voorzover niet strijdig met de grondbeginselen van het Nederlandse
recht.

3. Indien de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat de plaats
waar het in beslag te nemen voorwerp zich bevindt onvoldoende
nauwkeurig hebben aangegeven, verzoekt de officier van justitie deze
autoriteiten om aanvullende inlichtingen.

4. Indien voor de uitvoering van het bevel gebruikmaking van andere
strafvorderlijke bevoegdheden is vereist, kunnen deze bevoegdheden
niet worden toegepast anders dan overeenkomstig artikel 552o van dit
wetboek onderscheidenlijk artikel 13a van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen.

5. Artikel 117, eerste tot en met vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de machtiging, bedoeld in het
eerste lid, niet wordt verleend dan na overleg met de autoriteiten van
de uitvaardigende lidstaat.

6. De officier van justitie zendt de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld een schriftelijke kennisgeving,
indien:

a. het bevel ten uitvoer is gelegd;

b. voor tenuitvoerlegging van het bevel gebruikmaking van andere
strafvorderlijke bevoegdheden is vereist;

c. het bevel niet ten uitvoer kan worden gelegd omdat het in
beslag te nemen voorwerp is vernietigd of niet wordt aangetroffen
op de door de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat
aangegeven plaats, dan wel de plaats waar het in beslag te nemen
voorwerp zich bevindt, ondanks de inlichtingen, bedoeld in het
derde lid, door de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat
onvoldoende nauwkeurig is aangegeven.

Artikel 552oo

1. De artikelen 552a, 552c tot en met 552d, eerste lid en 552e, eerste
lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de
rechter niet treedt in een onderzoek naar de grondslag van het bevel.

2. Indien een klaagschrift is ingediend of een rechtsgeding aanhangig
is gemaakt, stelt de officier van justitie de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat hiervan onverwijld in kennis, onder vermelding
van de gronden van het klaagschrift onderscheidenlijk het
rechtsgeding. Zodra de rechter op het klaagschrift onderscheidenlijk
het rechtsgeding heeft beslist, worden de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat van de beslissing in kennis gesteld.

Artikel 552pp

1. Het beslag duurt ten minste voort totdat een beslissing is genomen
op het verzoek, bedoeld in artikel 552kk, tweede lid, en deze
beslissing is uitgevoerd, tenzij

a. het beslag reeds is beëindigd als gevolg van een door de
rechter gegeven last;

b. de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat hebben
aangegeven het bevel in te trekken.

2. In het geval van het eerste lid, onderdeel b, gelast de officier
van justitie onverwijld de teruggave van het in beslag genomen
voorwerp.

3. Na overleg met de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat, kan
de officier van justitie voorwaarden stellen teneinde de duur van het
beslag te beperken. Alvorens hij het beslag overeenkomstig de gestelde
voorwaarden beëindigt, stelt hij de autoriteiten van de uitvaardigende
lidstaat in de gelegenheid over dit voornemen opmerkingen te maken.

Artikel 552qq

1. De officier van justitie willigt een verzoek als bedoeld in artikel
552kk, tweede lid, onderdeel a, in, voorzover de rechtbank, met
inachtneming van het toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent.
Artikel 552ll, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij aannemelijk is dat de rechthebbende op de in beslag genomen
voorwerpen niet in Nederland verblijf houdt, wordt het krachtens het
eerste lid vereiste verlof slechts verleend onder het voorbehoud dat
bij de afgifte aan de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat
wordt bedongen, dat de voorwerpen zullen worden teruggezonden zodra
daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt.

3. De artikelen 552a, 552ca, 552d, eerste lid en 552e, eerste lid,
zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het
klaagschrift wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank die
bevoegd is tot het verlenen van het krachtens het eerste lid vereiste
verlof.

§ 2. Bevelen uitgevaardigd door Nederland

Artikel 552rr

De officier van justitie kan een bevel uitvaardigen strekkende tot
inbeslagneming als bedoeld in artikel 94, eerste of tweede lid, of artikel
94a, tweede lid, van voorwerpen welke zich bevinden op het grondgebied van
een andere lidstaat van de Europese Unie, en dit bevel zenden aan de
autoriteiten van die andere lidstaat met het oog op de erkenning en
tenuitvoerlegging ervan in die lidstaat.

Artikel 552ss

1. Met het bevel wordt meegezonden een ingevuld certificaat dat is
opgesteld overeenkomstig het daartoe bij algemene maatregel van
bestuur vastgestelde model.

2. De officier van justitie kan in het bevel vormvereisten opnemen
welke de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat bij de
tenuitvoerlegging zo veel mogelijk in acht nemen.

3. Het bevel en het certificaat gaan vergezeld van een
rechtshulpverzoek strekkende tot:

a. afgifte van het voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming
betrekking heeft aan de Nederlandse autoriteiten, voorzover de
inbeslagneming is bevolen met het oog op de waarheidsvinding;

b. verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het
voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming betrekking heeft; of

c. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in verband
waarmee het bevel tot inbeslagneming is uitgevaardigd.

4. Indien het indienen van een verzoek als bedoeld in het derde lid
nog niet mogelijk is, verzoekt de officier van justitie de
autoriteiten van de uitvoerende lidstaat de in beslag te nemen
voorwerpen in bewaring te houden totdat het verzoek is ingediend en
hierop is beslist, onder vermelding van het tijdstip waarop naar
verwachting het verzoek zal worden ingediend.

Artikel 552tt

1. De officier van justitie zendt het bevel en het certificaat
rechtstreeks aan de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat die
bevoegd zijn het bevel te erkennen en ten uitvoer te leggen.

2. Indien niet bekend is welke autoriteiten in de uitvoerende lidstaat
bevoegd zijn tot erkenning en tenuitvoerlegging van het bevel,
verzoekt de officier van justitie hieromtrent om inlichtingen.

3. De toezending kan plaatsvinden per gewone post, telefax of
elektronische post, mits de echtheid van het toegezonden bevel en het
certificaat door de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat kan
worden vastgesteld.

Artikel 552uu

1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over het
uitvaardigen van het bevel. De artikelen 552a en 552d zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het klaagschrift
wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement,
binnen hetwelk de officier van justitie het bevel heeft uitgevaardigd.

2. Indien de rechter het beklag gegrond acht, trekt de officier van
justitie het bevel onmiddellijk in en stelt deze de autoriteiten van
de uitvoerende lidstaat hiervan onverwijld in kennis.

3. Indien in de uitvoerende lidstaat een belanghebbende zich beklaagt
over de erkenning en de tenuitvoerlegging van het bevel en de officier
van justitie hiervan door de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat
in kennis wordt gesteld, kan hij deze autoriteiten de nodige
inlichtingen omtrent het bevel verschaffen.

Artikel 552vv

De officier van justitie kan het bevel te allen tijde intrekken. Indien
hij een bevel intrekt, stelt hij de autoriteiten van de uitvoerende
lidstaat hiervan onverwijld in kennis.

Tweede afdeling. Europees bewijsverkrijgingsbevel

§ 1. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door een andere lidstaat
van de Europese Unie

Artikel 552ww

1. Vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging is een door een
bevoegde justitiële autoriteit van een andere lidstaat van de Europese
Unie uitgevaardigd Europees bewijsverkrijgingsbevel dat is opgesteld
overeenkomstig het in de bijlage bij kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van
de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het
Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen,
documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)
opgenomen model en strekt tot:

a. inbeslagneming van voorwerpen of bescheiden ten behoeve van de
waarheidsvinding voor zover deze zich op Nederlands grondgebied
bevinden;

b. het verkrijgen van opgeslagen of vastgelegde gegevens voor
zover deze zich op Nederlands grondgebied bevinden of naar
Nederlands recht toegankelijk zijn;

c. de overdracht van de in de onderdelen a en b bedoelde
voorwerpen, bescheiden of gegevens aan de uitvaardigende
autoriteit;

d. verstrekking van strafvorderlijke of politiegegevens aan de
uitvaardigende autoriteit.

2. Met een door een bevoegde justitiële autoriteit uitgevaardigd
Europees bewijsverkrijgingsbevel als bedoeld in het eerste lid wordt
gelijk gesteld een Europees bewijsverkrijgingsbevel dat is
uitgevaardigd door een andere autoriteit die door de uitvaardigende
lidstaat is aangewezen als bevoegd tot het uitvaardigen van een
Europees bewijsverkrijgingsbevel, voor zover de uitvoering van dat
bevel kan geschieden zonder toepassing van dwangmiddelen. Indien voor
de uitvoering van het bevel toepassing van dwangmiddelen is vereist,
is het bevel slechts voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar
indien het is bekrachtigd door een justitiële autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat.

3. Niet voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar is een Europees
bewijsverkrijgingsbevel strekkende tot het verkrijgen van opgeslagen
of vastgelegde gegevens over het communicatieverkeer van een gebruiker
van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 126la.

Artikel 552xx

1. Een voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar Europees
bewijsverkrijgingsbevel wordt door de officier van justitie erkend en
ten uitvoer gelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 552aaa,
tenzij de tenuitvoerlegging wordt geweigerd op grond van
artikel 552yy.

2. Indien het bevel onvolledig of kennelijk onjuist is of in het
geval, bedoeld in artikel 552ww, tweede lid, tweede volzin, niet door
een justitiële autoriteit is bekrachtigd, stelt de officier van
justitie de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat in de
gelegenheid binnen een door hem te stellen redelijke termijn het bevel
alsnog aan te vullen, te verbeteren of door een justitiële autoriteit
te laten bekrachtigen.

3. Het bevel wordt, zo dit niet aan een officier van justitie is
gezonden, door de geadresseerde onverwijld doorgezonden aan de
officier van justitie. De geadresseerde stelt de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat schriftelijk in kennis van de doorzending.

Artikel 552yy

1. De tenuitvoerlegging van een Europees bewijsverkrijgingsbevel wordt
geweigerd, indien:

a. de uitvoering van het bevel zou strekken tot het verlenen van
medewerking aan een vervolging of berechting die onverenigbaar is
met het aan artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht en
artikel 255, eerste lid, van dit wetboek ten grondslag liggende
beginsel;

b. onverminderd het bepaalde in het derde lid, het feit waarvoor
het bevel is uitgevaardigd, indien het in Nederland was begaan,
naar Nederlands recht niet strafbaar zou zijn en voor de
uitvoering van het bevel toepassing van dwangmiddelen is vereist;

c. onverminderd het bepaalde in het derde lid, de uitvoering van
het bevel noopt tot toepassing van bevoegdheden die, indien het
feit waarvoor het bevel is uitgevaardigd in Nederland was begaan,
naar Nederlands recht niet zouden kunnen worden toegepast;

d. de uitvoering van het bevel onverenigbaar is met een krachtens
Nederlands recht geldend voorrecht of immuniteit, waaronder mede
wordt verstaan het verschoningsrecht, bedoeld in artikel 218;

e. het bevel niet door een justitiële autoriteit is uitgevaardigd
en ook na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 552xx,
tweede lid, niet door een zodanige autoriteit is bekrachtigd
terwijl voor de uitvoering van het bevel toepassing van
dwangmiddelen is vereist.

2. Voorts kan de tenuitvoerlegging van een Europees
bewijsverkrijgingsbevel worden geweigerd, indien:

a. het feit waarvoor het bevel is uitgevaardigd:

1°. geacht wordt geheel of voor een belangrijk deel op
Nederlands grondgebied of buiten Nederland aan boord van een
Nederlands vaartuig of luchtvaartuig te zijn gepleegd; of

2°. buiten het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat is
gepleegd, terwijl naar Nederlands recht geen vervolging zou
kunnen worden ingesteld indien het feit buiten Nederland zou
zijn gepleegd;

b. door de uitvoering van het bevel wezenlijke belangen van
nationale veiligheid worden geschaad of de bron van informatie in
gevaar wordt gebracht dan wel het bevel strekt tot verstrekking
van gegevens van inlichtingendiensten die als geclassificeerd
zijn aangemerkt;

c. na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 552xx, tweede
lid, het bevel onvolledig of kennelijk onjuist is.

3. De tenuitvoerlegging van een bevel wordt niet geweigerd op grond
van het eerste lid, onderdelen b of c, indien het feit waarvoor het
bevel is uitgevaardigd, is vermeld op of valt onder de lijst met
feiten en soorten van feiten, genoemd in artikel 14 van het
kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van
18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter
verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in
strafprocedures (PbEU L 350), en op dat feit naar het recht van de
uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf met een maximum van ten
minste drie jaren is gesteld.

4. Indien de officier van justitie overweegt de tenuitvoerlegging te
weigeren op grond van het eerste lid, onderdeel a, of het tweede lid,
onderdelen b of c, pleegt hij overleg met de uitvaardigende autoriteit
en verzoekt deze zo nodig om aanvullende inlichtingen.

5. Indien de officier van justitie overweegt de tenuitvoerlegging te
weigeren op grond van het tweede lid, onderdeel a, onder 1°,
raadpleegt hij Eurojust. Besluit de officier van justitie, in
afwijking van het advies van Eurojust, de tenuitvoerlegging te
weigeren, dan wordt daarvan het secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie in kennis gesteld.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 552xx, tweede lid, beslist de
officier van justitie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig
dagen na ontvangst van het bevel, over de erkenning en
tenuitvoerlegging ervan. Hij stelt de uitvaardigende autoriteit
onverwijld van zijn beslissing in kennis. Indien het redelijkerwijs
niet mogelijk is binnen dertig dagen te beslissen, stelt hij de
uitvaardigende autoriteit hiervan met opgaaf van redenen in kennis
alsmede van de termijn waarbinnen naar verwachting zal worden beslist.
Indien de officier van justitie de tenuitvoerlegging van het bevel
weigert, geschiedt de kennisgeving schriftelijk en met redenen
omkleed.

Artikel 552zz

1. De officier van justitie kan de tenuitvoerlegging van het Europees
bewijsverkrijgingsbevel opschorten, indien:

a. het belang van een lopend strafrechtelijk onderzoek zich
verzet tegen de tenuitvoerlegging van het bevel;

b. de voorwerpen, bescheiden of gegevens waarop het bevel ziet
reeds gebruikt worden in een gerechtelijke procedure;

2. Indien de officier van justitie de tenuitvoerlegging opschort,
geeft hij hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de autoriteiten
van de uitvaardigende lidstaat, onder vermelding van de gronden en zo
mogelijk van de verwachte duur van de opschorting.

3. Zodra de gronden voor opschorting zijn vervallen, wordt het
Europees bewijsverkrijgingsbevel alsnog ten uitvoer gelegd. De
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat worden hiervan onverwijld
schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 552aaa

1. De tenuitvoerlegging van een Europees bewijsverkrijgingsbevel
geschiedt in opdracht van de officier van justitie overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van dit wetboek, tenzij in deze titel anders
is bepaald.

2. De officier van justitie stelt een Europees bewijsverkrijgingsbevel
in handen van de rechter-commissaris, indien de uitvoering ervan noopt
tot toepassing van bevoegdheden die aan de rechter-commissaris zijn
voorbehouden. De overlegging geschiedt bij een schriftelijke
vordering, waarin wordt omschreven welke verrichtingen van de
rechter-commissaris worden verlangd. Deze vordering heeft dezelfde
rechtsgevolgen als een vordering tot het verrichten van
onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris uit hoofde van
artikel 181.

3. Voor zover het Europees bewijsverkrijgingsbevel betrekking heeft op
een feit als bedoeld in artikel 552yy, derde lid, kunnen de voor de
uitvoering van het bevel benodigde bevoegdheden worden uitgeoefend ook
buiten de in de toepasselijke bepalingen genoemde gevallen.

4. Tenzij de tenuitvoerlegging op grond van artikel 552zz is
opgeschort, geschiedt deze binnen zestig dagen na ontvangst van het
bevel. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, stelt de officier
van justitie de uitvaardigende autoriteit hiervan met opgaaf van
redenen in kennis alsmede van de termijn waarbinnen tenuitvoerlegging
naar verwachting zal plaatsvinden.

5. De officier van justitie of rechter-commissaris neemt bij de
tenuitvoerlegging van het bevel zo veel mogelijk de door de
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat in het bevel aangegeven
termijnen en vormvereisten in acht, zulks voor zover niet strijdig met
de grondbeginselen van het Nederlandse recht. Onder vormvereiste kan
mede worden verstaan het verzoek van de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat om bij de uitvoering van het bevel aanwezig te
zijn.

6. Indien de uitvaardigende autoriteit dit in het bevel heeft
aangegeven en voor zover rechtstreeks verband houdend met het Europees
bewijsverkrijgingsbevel, kunnen bij de uitvoering van het bevel de
volgende handelingen worden verricht:

a. het verkrijgen van andere relevante voorwerpen, bescheiden of
gegevens dan die welke in het bevel zijn genoemd;

b. het opnemen van verklaringen van personen aanwezig bij de
uitvoering van het Europees bewijsverkrijgingsbevel.

7. De officier van justitie stelt de uitvaardigende autoriteit
onverwijld in kennis indien:

a. het niet mogelijk is vormvereisten als bedoeld in het vijfde
lid in acht te nemen;

b. hij tijdens de tenuitvoerlegging van het bevel tot het oordeel
komt dat aanvullende maatregelen geboden zijn;

c. bij de uitvoering van het bevel is gehandeld in strijd met de
toepasselijke bepalingen.

8. De officier van justitie zendt de uitvaardigende autoriteit
onverwijld een schriftelijke kennisgeving indien het bevel niet ten
uitvoer kan worden gelegd omdat de in het bevel verzochte voorwerpen,
bescheiden of gegevens zijn verdwenen, vernietigd of niet worden
aangetroffen op de door de uitvaardigende autoriteit aangegeven
plaats, dan wel omdat de plaats waar deze zich zouden bevinden door de
uitvaardigende autoriteit onvoldoende nauwkeurig is aangegeven.

Artikel 552bbb

1. De artikelen 552a, 552d, eerste lid, en 552e, eerste lid, zijn van
toepassing, met dien verstande dat de rechter geen onderzoek doet naar
de gronden voor het uitvaardigen van het Europees
bewijsverkrijgingsbevel dat heeft geleid tot de toepassing van de
bevoegdheid met betrekking tot welke het klaagschrift is ingediend.

2. Zodra de officier van justitie redenen heeft om aan te nemen dat
een inbeslaggenomen voorwerp niet uitsluitend aan de beslagene
toebehoort, doet hij de nodige naspeuringen naar andere rechthebbenden
in Nederland en stelt hij deze in kennis van de bevoegdheid binnen
veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving een klaagschrift
ingevolge artikel 552a in te dienen.

3. Indien een klaagschrift is ingediend, stelt de officier van
justitie de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat hiervan
onverwijld in kennis, onder vermelding van de gronden van het
klaagschrift. De autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat worden
van de beslissing op het klaagschrift in kennis gesteld.

Artikel 552ccc

1. Indien de uitvoering van een Europees bewijsverkrijgingsbevel heeft
plaatsgevonden door de rechter-commissaris, stelt deze de verkregen
voorwerpen, bescheiden of gegevens onverwijld ter beschikking van de
officier van justitie.

2. De officier van justitie draagt de ter uitvoering van een Europees
bewijsverkrijgingsbevel verkregen voorwerpen, bescheiden of gegevens
onverwijld over aan de autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat,
tenzij een klaagschrift is ingediend en daarop nog niet is beslist of
het ingestelde beklag gegrond is verklaard.

3. Indien noodzakelijk ter beëindiging van een strafbaar feit of ter
voorkoming van nieuwe strafbare feiten, kan de officier van justitie,
in afwachting van een beslissing op een ingesteld beklag, een afschift
van de verkregen bescheiden of gegevens aan de autoriteiten van de
uitvaardigende lidstaat verstrekken.

4. Tenzij aannemelijk is dat de rechthebbende op de in beslag genomen
voorwerpen of bescheiden niet in Nederland verblijf houdt, worden de
voorwerpen of bescheiden overgedragen onder het voorbehoud dat de
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat deze zullen terugzenden
zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt.

§ 2. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door Nederland

Artikel 552ddd

1. De officier van justitie of rechter-commissaris kan een Europees
bewijsverkrijgingsbevel uitvaardigen ter verkrijging van voorwerpen,
bescheiden, opgeslagen of vastgelegde gegevens dan wel
strafvorderlijke of politiegegevens die kunnen dienen de waarheid aan
de dag te brengen en die zich op het grondgebied van een andere
lidstaat van de Europese Unie bevinden of, voor zover het vastgelegde
of opgeslagen gegevens betreft, die op het grondgebied van een andere
lidstaat van de Europese Unie overeenkomstig het nationale recht van
die lidstaat toegankelijk zijn.

2. Een Europees bewijsverkrijgingsbevel kan slechts worden
uitgevaardigd voor zover de voorwerpen, bescheiden of gegevens waarop
het bevel betrekking heeft, indien zij zich in Nederland hadden
bevonden, naar Nederlands recht hadden kunnen worden verkregen.

3. Een Europees bewijsverkrijgingsbevel kan niet worden uitgevaardigd
ter verkrijging van in een andere lidstaat van de Europese Unie
opgeslagen of vastgelegde gegevens over het communicatieverkeer van
een gebruiker van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 126la.

Artikel 552eee

1. Het Europees bewijsverkrijgingsbevel is opgesteld overeenkomstig
het in de bijlage bij kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees
bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en
gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) opgenomen model.

2. Het bevel is opgesteld of vertaald in de officiële taal of een van
de officiële talen van de uitvoerende lidstaat of in een andere
officiële taal van de instellingen van de Europese Unie, indien die
lidstaat heeft verklaard bevelen in die andere taal gesteld of
vertaald te accepteren.

3. De officier van justitie of rechter-commissaris kan in het bevel
vormvereisten opnemen die de autoriteiten van de uitvoerende lidstaat
bij de tenuitvoerlegging zo veel mogelijk in acht nemen. Dit kan mede
omvatten het verzoek om bij de uitvoering van het bevel aanwezig te
zijn.

4. Indien een Europees bewijsverkrijgingsbevel wordt uitgevaardigd als
aanvulling op een eerder uitgevaardigd Europees
bewijsverkrijgingsbevel of als vervolg op een eerder uitgevaardigd
bevel als bedoeld in artikel 552rr, wordt dit in het bevel aangegeven.

Artikel 552fff

1. De officier van justitie of rechter-commissaris zendt het Europees
bewijsverkrijgingsbevel rechtstreeks aan de tot erkenning en
tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten van de lidstaat op wiens
grondgebied hij redelijkerwijs vermoedt dat de voorwerpen, bescheiden
of gegevens zich bevinden of, indien het bevel betrekking heeft op
vastgelegde of opgeslagen gegevens, op wiens grondgebied hij
redelijkerwijs vermoedt dat de gegevens overeenkomstig het nationale
recht van die lidstaat toegankelijk zijn.

2. Indien niet bekend is welke autoriteiten in de uitvoerende lidstaat
bevoegd zijn tot erkenning en tenuitvoerlegging van het bevel,
verzoekt de officier van justitie of rechter-commissaris hieromtrent
om inlichtingen onder andere via het Europees Justitieel Netwerk.

3. De toezending kan plaatsvinden per gewone post, telefax of
elektronische post, mits de echtheid van het toegezonden Europees
bewijsverkrijgingsbevel door de autoriteiten van de uitvoerende
lidstaat kan worden vastgesteld.

Artikel 552ggg

1. Belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over het
uitvaardigen van het Europees bewijsverkrijgingsbevel. De artikelen
552a en 552d, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat het klaagschrift wordt ingediend bij de griffie van
de rechtbank in het arrondissement, binnen hetwelk de officier van
justitie of rechter-commissaris het bevel heeft uitgevaardigd.

2. Indien de rechter het beklag gegrond acht, trekt de officier van
justitie of rechter-commissaris het Europees bewijsverkrijgingsbevel
onmiddellijk in en stelt deze de autoriteiten van de uitvoerende
lidstaat hiervan onverwijld in kennis.

3. Indien een belanghebbende zich beklaagt over de erkenning en
tenuitvoerlegging van het Europees bewijsverkrijgingsbevel in de
uitvoerende lidstaat, kan de officier van justitie of
rechter-commissaris de autoriteiten van die lidstaat de nodige
inlichtingen omtrent het bevel verschaffen.

Artikel 552hhh

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld over het
verzamelen en verstrekken van gegevens over de uitvoering van de
bepalingen van deze afdeling.

Vijfde Boek. Internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking

Titel 1

[gereserveerd]

Titel 2

[gereserveerd]

Titel 3. Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de
voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 5:3:1

In deze titel en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. kaderbesluit: kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese
Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van
de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op
beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor
voorlopige hechtenis (PbEU L 294);

b. toezichtbeslissing: een uitvoerbare beslissing van een bevoegde
autoriteit, genomen in het kader van een strafrechtelijke procedure,
waarbij aan een natuurlijke persoon als alternatief voor voorlopige
hechtenis of als voorwaarde van de schorsing van de voorlopige
hechtenis, een of meer toezichtmaatregelen zijn opgelegd;

c. toezichtmaatregel: een verplichting als bedoeld in artikel 5:3:3
die overeenkomstig het recht van de uitvaardigende lidstaat is
opgelegd;

d. uitvaardigende lidstaat: lidstaat van de Europese Unie waarin een
toezichtbeslissing is genomen, die met het oog op tenuitvoerlegging
daarvan aan een andere lidstaat is of wordt toegezonden;

e. uitvoerende lidstaat: lidstaat van de Europese Unie waaraan een in
een andere lidstaat genomen toezichtbeslissing met het oog op
tenuitvoerlegging daarvan is of wordt toegezonden.

Artikel 5:3:2

1. Toezichtbeslissingen genomen in een andere lidstaat van de Europese
Unie en aan Nederland gezonden worden overeenkomstig de bepalingen van
deze titel erkend en ten uitvoer gelegd.

2. In Nederland genomen toezichtbeslissingen kunnen overeenkomstig de
bepalingen van deze titel worden gezonden aan een andere lidstaat van
de Europese Unie met het oog op de tenuitvoerlegging aldaar.

Artikel 5:3:3

1. Vatbaar voor erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland dan wel
toezending aan een andere lidstaat van de Europese Unie zijn
toezichtbeslissingen, voor zover daarbij een of meer van de volgende
toezichtmaatregelen zijn opgelegd:

a. het gebod een bepaalde autoriteit in kennis te stellen van
elke wijziging van woon- of verblijfplaats;

b. het verbod bepaalde locaties, plaatsen of afgebakende gebieden
te betreden;

c. het gebod op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde
periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn;

d. de beperking van het recht om de uitvoerende lidstaat te
verlaten;

e. het gebod zich op bepaalde tijdstippen bij een bepaalde
instantie te melden;

f. het verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde
personen of instellingen;

g. andere toezichtmaatregelen op de naleving waarvan de
uitvoerende lidstaat bereid is toe te zien.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen toezichtmaatregelen als
bedoeld in het eerste lid, onder g, worden aangewezen, voor zover het
Nederland als uitvoerende lidstaat betreft.

Artikel 5:3:4

1. Het openbaar ministerie is bevoegd te beslissen over de erkenning
van een van de uitvaardigende lidstaat ontvangen toezichtbeslissing
met het oog op tenuitvoerlegging in Nederland.

2. Het openbaar ministerie is bevoegd tot toezending van een
Nederlandse toezichtbeslissing aan de uitvoerende lidstaat met het oog
op de erkenning en tenuitvoerlegging aldaar.

3. Telkens wanneer dit nodig wordt geacht, pleegt het openbaar
ministerie overleg met de bevoegde autoriteiten in de uitvaardigende
of uitvoerende lidstaat ten behoeve van een vlotte en efficiënte
uitvoering van de bepalingen in deze titel.

Tweede afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
toezichtbeslissingen in Nederland

Artikel 5:3:5

1. Een in de uitvaardigende lidstaat genomen toezichtbeslissing kan
worden erkend en ten uitvoer gelegd in Nederland indien de betrokkene
zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en, na van de
toezichtmaatregelen op de hoogte te zijn gesteld, ermee heeft
ingestemd naar Nederland terug te keren.

2. Het openbaar ministerie kan, in andere gevallen dan bedoeld in het
eerste lid, instemmen met de toezending van een in een lidstaat van de
Europese Unie genomen toezichtbeslissing met het oog op de erkenning
en tenuitvoerlegging daarvan in Nederland, indien de betrokkene om de
toezending heeft verzocht en er sprake is van een aantoonbare en
voldoende binding met Nederland.

Artikel 5:3:6

1. De toezichtbeslissing wordt vergezeld van een ingevuld certificaat
aan het openbaar ministerie gezonden. Het certificaat is opgesteld
overeenkomstig het in bijlage I van het kaderbesluit opgenomen model.

2. De toezending kan plaatsvinden per gewone post, telefax of
elektronische post, mits de echtheid van de toegezonden documenten
door het openbaar ministerie kan worden vastgesteld.

3. Indien het certificaat en de toezichtbeslissing niet aan het
openbaar ministerie zijn gezonden, worden ze door de geadresseerde
onverwijld aan het openbaar ministerie doorgezonden. De geadresseerde
stelt de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis. Het openbaar ministerie bevestigt
de ontvangst van de aan hem doorgezonden documenten aan de bevoegde
autoriteit van de uitvaardigende lidstaat.

Artikel 5:3:7

1. Het openbaar ministerie neemt het certificaat en de
toezichtbeslissing in behandeling.

2. Het openbaar ministerie kan de bevoegde autoriteit in de
uitvaardigende lidstaat verzoeken het origineel van het certificaat
over te leggen of een gewaarmerkt afschrift van de toezichtbeslissing.

3. Indien het certificaat niet is gesteld in de Nederlandse taal of,
indien Nederland zulks heeft medegedeeld in een bij het
secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde
verklaring, in een van de in die verklaring genoemde talen, verzoekt
het openbaar ministerie de bevoegde autoriteit in de uitvaardigende
lidstaat het certificaat alsnog te vertalen.

4. Indien het certificaat ontbreekt, onvolledig is of kennelijk niet
in overeenstemming is met de toezichtbeslissing, verzoekt het openbaar
ministerie de bevoegde autoriteit in de uitvaardigende lidstaat het
certificaat alsnog te overleggen, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 5:3:8

1. Het openbaar ministerie beslist binnen een termijn van
achtentwintig dagen na ontvangst van het certificaat over de erkenning
van de toezichtbeslissing. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde
autoriteit van de uitvaardigende lidstaat onverwijld schriftelijk en
met redenen omkleed in kennis van zijn beslissing.

2. De beslissing van het openbaar ministerie kan slechts worden
uitgesteld:

a. totdat een vertaling beschikbaar is als bedoeld in artikel
5:3:7, derde lid;

b. totdat binnen redelijke termijn is voldaan aan het verzoek,
bedoeld in artikel 5:3:7, vierde lid;

c. indien het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk
is de termijn, bedoeld in het eerste lid, te halen.

3. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld in kennis van de uitzonderlijke
omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder c, en van de tijd die
benodigd is om een beslissing te nemen.

Artikel 5:3:9

1. Indien de aard van de aan de betrokkene opgelegde toezichtmaatregel
onverenigbaar is met het Nederlandse recht, past het openbaar
ministerie deze zodanig aan, dat tenuitvoerlegging naar Nederlands
recht mogelijk is op een wijze die zoveel mogelijk overeenstemt met de
in de uitvaardigende lidstaat opgelegde toezichtmaatregel.

2. De aanpassing, bedoeld in het eerste lid, houdt in geen geval een
verzwaring van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde
toezichtmaatregel in.

Artikel 5:3:10

1. Het openbaar ministerie weigert de erkenning van de
toezichtbeslissing, indien:

a. het certificaat niet is overgelegd, onvolledig is of kennelijk
niet in overeenstemming is met de toezichtbeslissing en niet
binnen redelijke termijn aan het verzoek, bedoeld in artikel
5:3:7, vierde lid, is voldaan;

b. niet is voldaan aan de voorwaarden voor erkenning, bedoeld in
de artikelen 5:3:3 en 5:3:5;

c. de tenuitvoerlegging van de toezichtbeslissing onverenigbaar
is met het aan artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht en
artikel 255, eerste lid, van dit Wetboek ten grondslag liggende
beginsel;

d. behoudens het bepaalde in het derde lid, het feit waarop de
toezichtbeslissing betrekking heeft, indien het in Nederland was
begaan, naar Nederlands recht niet strafbaar zou zijn;

e. over het feit waarop de toezichtbeslissing betrekking heeft
naar Nederlands recht rechtsmacht kon worden uitgeoefend en het
recht tot strafvordering naar Nederlands recht zou zijn verjaard;

f. de tenuitvoerlegging van de toezichtbeslissing onverenigbaar
is met een naar Nederlands recht geldende immuniteit;

g. de betrokkene ten tijde van het begaan van het feit de
leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt;

h. het aannemelijk is dat de overlevering van de betrokkene zal
worden geweigerd op grond van de Overleveringswet, in het geval
dat hij een toezichtmaatregel niet naleeft.

2. Het openbaar ministerie weigert de erkenning van de
toezichtbeslissing niet op grond van het eerste lid, onderdelen a, b
en c, dan nadat de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat
in de gelegenheid is gesteld hieromtrent inlichtingen te verschaffen.

3. Het openbaar ministerie weigert de erkenning van de
toezichtbeslissing niet op grond van het eerste lid, onderdeel d,
indien het feit waarop de toezichtbeslissing betrekking heeft, is
vermeld op of valt onder de bij algemene maatregel van bestuur
vastgestelde lijst met feiten en soorten van feiten.

4. Het openbaar ministerie kan afzien van de weigering van de
erkenning van de toezichtbeslissing op grond van het eerste lid,
onderdeel h, indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende
lidstaat in kennis is gesteld van de mogelijke weigering van de
overlevering en zij het certificaat niet intrekt.

Artikel 5:3:11

1. Nadat de toezichtbeslissing is erkend en de bevoegde autoriteit in
de uitvaardigende lidstaat niet binnen tien dagen na de kennisgeving,
bedoeld in artikel 5:3:8, eerste lid, het certificaat heeft
ingetrokken, draagt het openbaar ministerie er zorg voor dat de
toezichtbeslissing zo spoedig mogelijk, overeenkomstig het Nederlandse
recht en met inachtneming van de erkenningsbeslissing, ten uitvoer
wordt gelegd.

2. Het openbaar ministerie geeft aan een krachtens algemene maatregel
van bestuur aangewezen reclasseringsinstelling opdracht toezicht te
houden op de naleving van de aan de betrokkene opgelegde
toezichtmaatregelen en hem ten behoeve daarvan te begeleiden. De
betrokkene is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het
reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder
begrepen.

3. Bij het houden van toezicht op de naleving van de
toezichtmaatregelen stelt de reclasseringsinstelling de identiteit van
de betrokkene vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin, en tweede lid.

4. Indien een toezichtmaatregel niet wordt nageleefd, doet de
reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar
ministerie.

Artikel 5:3:12

1. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld in een vorm die toelaat dat het
schriftelijk wordt vastgelegd, in kennis van:

a. iedere wijziging van de woon- of verblijfplaats van de
betrokkene;

b. het feit dat het onmogelijk is om toezicht te houden op de
naleving van de toezichtmaatregelen, omdat de betrokkene niet in
Nederland kan worden gevonden.

2. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld door middel van het formulier dat
is opgesteld overeenkomstig het in bijlage II van het kaderbesluit
opgenomen model, in kennis van:

a. zijn oordeel dat de betrokkene een toezichtmaatregel niet
naleeft;

b. alle overige feiten en omstandigheden die tot gevolg zouden
kunnen hebben dat in de uitvaardigende lidstaat een beslissing
wordt genomen omtrent het voortduren, wijzigen of beëindigen van
de toezichtmaatregelen.

Artikel 5:3:13

Het openbaar ministerie kan te allen tijde de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat verzoeken om informatie te verschaffen over de
noodzaak van het voortduren van het toezicht op de naleving van de
toezichtmaatregelen.

Artikel 5:3:14

1. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat het
openbaar ministerie in kennis stelt van een wijziging van de
toezichtmaatregelen, erkent het openbaar ministerie deze wijziging,
voor zover de gewijzigde toezichtmaatregel op grond van artikel 5:3:3
in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, zo nodig onder toepassing
van artikel 5:3:9.

2. Het openbaar ministerie erkent de wijziging van de
toezichtmaatregelen niet dan nadat een afschrift van de
wijzigingsbeslissing waarvan de echtheid kan worden vastgesteld, is
ontvangen.

3. Het openbaar ministerie draagt er zorg voor dat de gewijzigde
toezichtmaatregel zo spoedig mogelijk ten uitvoer wordt gelegd.

Artikel 5:3:15

1. Het openbaar ministerie beëindigt het toezicht op de naleving van
de aan de betrokkene opgelegde toezichtmaatregelen:

a. indien meermalen een kennisgeving als bedoeld in artikel
5:3:12, tweede lid, aan de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat is verzonden en naar aanleiding daarvan
binnen redelijke termijn geen beslissing is genomen omtrent de
toezichtmaatregelen;

b. zodra een kennisgeving van de bevoegde autoriteit in de
uitvaardigende lidstaat is ontvangen dat de toezichtmaatregelen
zijn beëindigd;

c. indien de betrokkene niet langer zijn vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland heeft;

d. indien de betrokkene niet in Nederland kan worden gevonden.

2. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld in een vorm die toelaat dat het
schriftelijk wordt vastgelegd, in kennis van de beëindiging van het
toezicht. Het openbaar ministerie stelt eveneens de
reclasseringsinstelling, belast met het toezicht, en zo mogelijk de
betrokkene in kennis van de beëindiging van het toezicht.

Derde afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse bevelen tot
schorsing van de voorlopige hechtenis in het buitenland

Artikel 5:3:16

1. Een bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis als bedoeld in
artikel 80 kan door het openbaar ministerie worden toegezonden aan de
lidstaat van de Europese Unie waar de verdachte zijn vaste woon- of
verblijfplaats heeft, indien hij ermee instemt naar die staat terug te
keren.

2. Op verzoek van de verdachte kan het openbaar ministerie het bevel
tot schorsing van de voorlopige hechtenis toezenden aan een andere
lidstaat dan de lidstaat, bedoeld in het eerste lid, indien de
bevoegde autoriteit van die lidstaat daarmee instemt.

3. Het openbaar ministerie geeft geen toepassing aan het eerste of
tweede lid, dan nadat de rechter, bedoeld in artikel 86, eerste lid,
daartoe de opdracht heeft gegeven.

Artikel 5:3:17

1. Het openbaar ministerie zendt het bevel tot schorsing, vergezeld
van een ingevuld certificaat rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit
van de uitvoerende lidstaat. Het certificaat is opgesteld
overeenkomstig het in bijlage I van het kaderbesluit opgenomen model.

2. Het certificaat is gesteld in de officiële taal of een van de
officiële talen van de uitvoerende lidstaat dan wel, indien die staat
zulks heeft medegedeeld in een bij het secretariaat-generaal van de
Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring, in een van de in die
verklaring genoemde talen.

3. Indien niet bekend is welke autoriteit in de uitvoerende lidstaat
bevoegd is tot erkenning van de rechterlijke uitspraak, verzoekt het
openbaar ministerie hieromtrent om inlichtingen.

4. Het bevel tot schorsing wordt niet aan twee of meer lidstaten
tegelijkertijd toegezonden.

5. De toezending kan plaatsvinden per gewone post, telefax of
elektronische post, mits de echtheid van de toegezonden documenten
door de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat kan worden
vastgesteld.

6. Op verzoek van de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat
stuurt het openbaar ministerie deze een gewaarmerkt afschrift van het
bevel tot schorsing dan wel het origineel van het certificaat toe.

Artikel 5:3:18

1. Het openbaar ministerie kan het certificaat intrekken in opdracht
van de rechter, bedoeld in artikel 5:3:16, derde lid, naar aanleiding
van:

a. de kennisgeving betreffende de maximumtermijn gedurende welke
in de uitvoerende lidstaat toezicht kan worden gehouden op de
naleving van de aan de schorsing van de voorlopige hechtenis
verbonden voorwaarden;

b. de kennisgeving betreffende de beslissing van de bevoegde
autoriteit van de uitvoerende lidstaat tot aanpassing van de aan
de schorsing van de voorlopige hechtenis verbonden voorwaarden.

2. Het openbaar ministerie beslist over de intrekking van het
certificaat binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van de
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid. Het openbaar ministerie stelt
de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat en de verdachte
onverwijld schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van de
beslissing om het certificaat in te trekken.

Artikel 5:3:19

1. Het houden van toezicht op de naleving van de aan de schorsing van
de voorlopige hechtenis verbonden voorwaarden wordt opgeschort
gedurende de periode dat in de uitvoerende lidstaat daarop toezicht
wordt gehouden.

2. Tot het houden van toezicht in Nederland kan worden overgegaan:

a. zodra van de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat
bericht is ontvangen dat het toezicht is beëindigd;

b. indien de verdachte niet langer zijn vaste woon- of
verblijfplaats in de uitvoerende lidstaat heeft;

c. indien de verdachte zich in Nederland bevindt.

Artikel 5:3:20

1. Het openbaar ministerie kan de bevoegde autoriteit in de
uitvoerende lidstaat verzoeken om verlenging van de termijn gedurende
welke in de uitvoerende lidstaat toezicht kan worden gehouden op de
naleving van de aan de schorsing van de voorlopige hechtenis verbonden
voorwaarden.

2. Het openbaar ministerie stelt de bevoegde autoriteit van de
uitvoerende lidstaat onverwijld in een vorm die toelaat dat het
schriftelijk wordt vastgelegd, in kennis van:

a. een wijziging van het bevel tot schorsing;

b. een beslissing die strekt tot beëindiging van het toezicht op
de naleving van de aan de schorsing van de voorlopige hechtenis
verbonden voorwaarden;

c. informatie over de noodzaak van het voortduren van het
toezicht op de naleving van de aan de schorsing van de voorlopige
hechtenis verbonden voorwaarden, indien de bevoegde autoriteit
van de uitvoerende lidstaat daarom heeft verzocht.

Titel 4. Europees beschermingsbevel

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 5:4:1

In de bepalingen van deze titel wordt verstaan onder:

a. Europees beschermingsbevel: een uitvoerbare beslissing van een
bevoegde rechterlijke of daarmee gelijkgestelde autoriteit van een
lidstaat van de Europese Unie, betreffende een maatregel om een
persoon te beschermen, op grond waarvan een rechterlijke of daarmee
gelijkgestelde autoriteit van een andere lidstaat een volgens haar
eigen nationale recht passende maatregel of maatregelen ter verdere
bescherming van de betrokkene neemt;

b. beschermingsmaatregel: een volgens het nationale recht in de
uitvaardigende lidstaat genomen beslissing in strafzaken die strekt
tot bescherming van de persoon, bedoeld onder c, tegen een strafbare
handeling die zijn leven, fysieke of psychologische integriteit,
waardigheid, persoonlijke vrijheid of seksuele integriteit in gevaar
kan brengen en waarbij een of meer van de in artikel 5:4:3, onder a,
bedoelde verboden of beperkingen worden opgelegd aan de persoon
bedoeld onder d;

c. beschermde persoon: een natuurlijke persoon die wordt beschermd op
grond van een beschermingsmaatregel die is getroffen in de
uitvaardigende lidstaat;

d. persoon die gevaar veroorzaakt: de natuurlijke persoon aan wie een
of meer van de in artikel 3, onder a, bedoelde verboden of beperkingen
zijn opgelegd;

e. uitvaardigende lidstaat: lidstaat van de Europese Unie waarin een
beschermingsmaatregel is genomen die de grondslag is voor een Europees
beschermingsbevel;

f. uitvoerende lidstaat: lidstaat van de Europese Unie waaraan een
Europees beschermingsbevel met het oog op erkenning en ten
uitvoerlegging daarvan is toegezonden.

g. kaderbesluit 2008/947/JBZ: het kaderbesluit van de Raad van
27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de
wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het
oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen
(Publicatieblad EU, L 337 van 16 december 2008);

h. kaderbesluit 2009/829/JBZ: het kaderbesluit van de Raad van
23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de
Europese Unie van het beginsel van wederzijdse erkenning op
beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor
voorlopige hechtenis (Publicatieblad EU, L 294 van 11 november 2009);

i. richtlijn 2011/99/EU: de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel
(Publicatieblad EU, L 338 van 21 december 2011);

j. toezichtsstaat:

- de lidstaat waaraan een vonnis in de zin van artikel 2 van het
Kaderbesluit 2008/947/JBZ is overgedragen of

- de lidstaat waaraan een beslissing inzake toezichtmaatregelen
in de zin van artikel 4 van Kaderbesluit 2009/829/JBZ is
overgedragen.

Artikel 5:4:2

1. De kennisgeving van mededelingen aan de autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat of van de uitvoerende lidstaat, aan de
beschermde persoon of aan de persoon die gevaar veroorzaakt geschiedt
door middel van toezending van een gewone of aangetekende brief over
de post, via telefax of elektronische post. Van deze wijze van
kennisgeving kan worden afgeweken als zulks uitdrukkelijk is bepaald.

2. Kennisgeving van mededelingen aan de autoriteit van de
beslissingstaat of uitvoerende lidstaat geschiedt op zodanige wijze
dat de echtheid van de mededeling door de bevoegde autoriteit kan
worden vastgesteld.

3. De beschermde persoon en de persoon die gevaar veroorzaakt stellen
de bevoegde autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat en de
uitvoerende lidstaat op de hoogte van het adres waaraan deze
autoriteiten kennisgevingen dienen te richten. De kennisgeving van
mededelingen aan de beschermde persoon en aan de persoon die gevaar
veroorzaakt, geschiedt aan het laatste door deze persoon opgegeven
adres.

Tweede afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde
autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie

Artikel 5:4:3

Een Europees beschermingsbevel is vatbaar voor erkenning en
tenuitvoerlegging in Nederland indien het

a. een of meer van de volgende verboden of beperkingen omvat:

1°. een verbod tot het betreden van bepaalde locaties, plaatsen
of omschreven gebieden waar de beschermde persoon verblijft of
die door hem worden bezocht;

2°. een verbod op of een regeling omtrent enige vorm van contact
met de beschermde persoon, inclusief per telefoon, elektronische
of gewone post, fax of enige andere wijze, of

3°. een verbod de beschermde persoon tot binnen een bepaalde
afstand te benaderen, of een regeling ter zake; en

b. is uitgevaardigd in de vorm van het formulier dat als bijlage I is
toegevoegd aan Richtlijn 2011/99/EU en alle daarin voorziene
informatie bevat.

Artikel 5:4:4

1. De officier van justitie is belast met de tenuitvoerlegging van een
Europees beschermingsbevel en beveelt daartoe strekkende maatregelen.

2. De officier van justitie erkent een Europees beschermingsbevel
binnen achtentwintig dagen na ontvangst hiervan, tenzij het vierde of
vijfde lid van toepassing is.

3. Indien de officier van justitie de in het tweede lid genoemde
termijn niet kan naleven stelt hij de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat onverwijld in kennis, onder vermelding van de
redenen voor de vertraging en van de tijd die hij nog voor het nemen
van een definitief besluit nodig zal hebben.

4. Indien de officier van justitie de bij het Europees
beschermingsbevel verstrekte gegevens onvolledig acht, stelt hij de
bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat hiervan onverwijld
in kennis. Hij stelt hierbij een redelijke termijn van ten hoogste
achtentwintig dagen waarbinnen de ontbrekende gegevens door die
autoriteiten moeten worden verstrekt. De officier van justitie doet
deze kennisgeving in een vorm die voorziet in schriftelijke
vastlegging hiervan.

5. Indien het Europees beschermingsbevel niet is gesteld in de
Nederlandse taal of, indien Nederland zulks heeft medegedeeld in een
bij de Europese Commissie neergelegde verklaring, in een van de in die
verklaring genoemde talen, kan de officier van justitie de bevoegde
autoriteit in de uitvaardigende lidstaat verzoeken het Europees
beschermingsbevel alsnog te vertalen. Hij stelt hierbij een redelijke
termijn van ten hoogste achtentwintig dagen waarbinnen de vertaling
moet worden verstrekt. De officier van justitie doet deze kennisgeving
in een vorm die voorziet in schriftelijke vastlegging hiervan.

6. Indien het Europees beschermingsbevel niet aan de officier van
justitie is gezonden, wordt dit door de geadresseerde autoriteit
onverwijld doorgezonden aan de officier van justitie. De geadresseerde
stelt de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat hiervan
onverwijld in kennis in een vorm die voorziet in schriftelijke
vastlegging.

7. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat niet
bekend is, wint de officier van justitie de nodige inlichtingen in
langs alle beschikbare kanalen, waaronder de contactpunten van het
Europees Justitieel Netwerk, het nationaal lid van Eurojust of het
nationaal systeem van Nederland voor de coördinatie van Eurojust.

Artikel 5:4:5

1. De officier van justitie kan de erkenning weigeren indien:

a. het Europees Beschermingsbevel onvolledig is of niet
vervolledigd is binnen de door de door de officier van justitie
vastgestelde termijn;

b. niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5:4:3;

c. het feit waarvoor de beschermingsmaatregel is opgelegd, indien
het in Nederland zou zijn begaan, naar Nederlands recht niet
strafbaar zou zijn;

d. de gevaar veroorzakende persoon in Nederland onschendbaarheid
geniet, zodat geen maatregelen op grond van een Europees
beschermingsbevel kunnen worden genomen;

e. het recht om de gevaar veroorzakende persoon strafrechtelijk
te vervolgen wegens de handeling of gedraging met betrekking
waartoe de beschermingsmaatregel is genomen, volgens de
Nederlandse wet verjaard is, indien over de handeling of
gedraging waarvoor de beschermingsmaatregel is opgelegd volgens
Nederlands recht rechtsmacht kon worden uitgeoefend;

f. tenuitvoerlegging van het Europees beschermingsbevel
onverenigbaar is met het aan artikel 68 van het Wetboek van
Strafrecht en artikel 255, eerste lid, van dit wetboek ten
grondslag liggende beginsel;

g. de gevaar veroorzakende persoon volgens Nederlands recht
vanwege zijn leeftijd niet strafrechtelijk aansprakelijk kan
worden gesteld voor de handelingen of gedragingen met betrekking
waartoe de beschermingsmaatregel is genomen;

h. de beschermingsmaatregel betrekking heeft op een strafbaar
feit dat krachtens het Nederlands recht wordt beschouwd als
zijnde volledig, dan wel voor een groot of zeer belangrijk deel
op Nederlands grondgebied gepleegd.

2. Indien de officier van justitie het Europees beschermingsbevel
weigert te erkennen op grond van een van de in het eerste lid bedoelde
gronden dan:

a. doet hij onverwijld mededeling aan de autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat en aan de beschermde persoon van het
besluit tot weigering en van de redenen hiervoor;

b. stelt hij in voorkomend geval de beschermde persoon in kennis
van de mogelijkheid een beschermingsmaatregel te verkrijgen op
grond van het Nederlandse recht.

Artikel 5:4:6

1. Als de officier van justitie het Europees beschermingsbevel erkent,
dan beveelt hij overeenkomstig het Europees beschermingsbevel een of
meer van de volgende maatregelen ten aanzien van de persoon die gevaar
veroorzaakt:

a. een verbod tot het betreden van bepaalde locaties, plaatsen of
gebieden waar de beschermde persoon verblijft of die door hem
worden bezocht;

b. een verbod op of een regeling omtrent enige vorm van contact
met de beschermde persoon;

c. een verbod om de beschermde persoon tot binnen een bepaalde
afstand te benaderen of een regeling ter zake.

2. Indien de bescherming van betrokkene, de aard van het Europees
beschermingsbevel of de uitvoerbaarheid in Nederland dit vereist, past
hij de in het eerste lid genoemde maatregelen aan. De aangepaste
maatregelen stemmen zo veel mogelijk overeen met de
beschermingsmaatregelen die in de uitvaardigende lidstaat werd
getroffen en waarop het Europees beschermingsbevel werd gegrond.

3. Het in het eerste lid bedoelde bevel geldt voor de termijn van de
beschermingsmaatregel die door de autoriteit van de uitvaardigende
lidstaat is opgenomen in het formulier als bedoeld in artikel 5:4:3
onder b, met een maximum van een jaar.

4. De officier van justitie doet mededeling aan de persoon die gevaar
veroorzaakt, aan de beschermde persoon en aan de bevoegde autoriteit
van de uitvaardigende lidstaat van alle overeenkomstig het eerste lid
bevolen maatregelen, alsmede van de mogelijke gevolgen van overtreding
van deze maatregelen. De mededeling aan de persoon die gevaar
veroorzaakt, geschiedt door middel van betekening op de wijze als
bepaald in artikel 588 van dit wetboek.

5. De officier van justitie gelast de tenuitvoerlegging van de
maatregelen twee weken na de verzending van de mededeling van de
beslissing als bedoeld in het eerste lid.

6. De officier van justitie verstrekt het adres of andere
contactgegevens van de beschermde persoon niet aan de persoon die
gevaar veroorzaakt, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de
tenuitvoerlegging van de maatregel die hij heeft bevolen op grond van
het eerste lid.

Artikel 5:4:7

1. De ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a van de
Politiewet 2012, zijn bevoegd om in geval van een overtreding of
dreigende overtreding van de maatregelen, bedoeld in artikel 5:4:6,
eerste lid, de persoon die gevaar veroorzaakt, te bevelen de
desbetreffende maatregel of maatregelen na te leven.

2. De officier van justitie doet mededeling aan de volgende
autoriteiten van elke overtreding van een op grond van het Europees
beschermingsbevel genomen maatregel:

a. de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat;

b. de bevoegde autoriteit van de lidstaat die een rechterlijke
uitspraak in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ
heeft toegezonden met het oog op erkenning en tenuitvoerlegging
daarvan in Nederland;

c. de bevoegde autoriteit van de lidstaat die een beslissing
inzake toezichtmaatregelen in de zin van artikel 4 van
Kaderbesluit 2009/829/JBZ heeft toegezonden met het oog op
erkenning en tenuitvoerlegging daarvan in Nederland.

3. De in het tweede lid bedoelde kennisgeving geschiedt in de vorm van
het formulier dat als bijlage II is toegevoegd aan Richtlijn
2011/99/EU.

4. De officier van justitie draagt zorg voor vertaling van het in het
derde lid bedoelde formulier in de officiële taal of een van de
officiële talen van de uitvaardigende lidstaat of in een of meer
andere officiële talen die deze lidstaat aanvaardt, blijkens een door
hem bij de Europese Commissie neergelegde verklaring.

Artikel 5:4:8

1. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat de
beschermingsmaatregel verlengt, of wijzigt, dan past de officier van
justitie de door hem bevolen maatregel dienovereenkomstig aan, zodra
hij door de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat naar
behoren in kennis is gesteld van de verlenging of wijziging. De
officier van justitie kan de termijn van de door hem bevolen maatregel
verlengen tot in het geheel ten hoogste een jaar.

2. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat het
Europees beschermingsbevel heeft gewijzigd, en het gewijzigde verbod
of de gewijzigde beperking ressorteren niet onder de in artikel 5:4:3,
onder a, bedoelde verboden of beperkingen, of indien met het Europees
beschermingsbevel overeenkomstig artikel 5:4:3, onder b, verstrekte
informatie onvolledig is of niet binnen de door de officier van
justitie overeenkomstig artikel 5:4:4, derde lid is vervolledigd, dan
weigert de officier van justitie voor zover nodig dit verbod of deze
beperking te handhaven.

3. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat het
erkende en ten uitvoer gelegde Europees beschermingsbevel intrekt, dan
trekt de officier van justitie de in artikel 5:4:6, eerste lid
bedoelde maatregelen in, zodra hij door de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat naar behoren in kennis is gesteld van de
intrekking.

4. De officier van justitie doet mededeling aan de persoon die gevaar
veroorzaakt, aan de beschermde persoon en aan de bevoegde autoriteit
van de uitvaardigende lidstaat van de verlenging of wijziging van de
door hem bevolen maatregel als bedoeld in het eerste lid, van de
weigering als bedoeld in het tweede lid of van de intrekking als
bedoeld in het derde lid.

Artikel 5:4:9

1. De officier van justitie kan de ter uitvoering van het Europees
beschermingsbevel bevolen maatregelen intrekken:

a. indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de beschermde
persoon niet meer op het grondgebied van Nederland woont of
verblijft of dat hij het grondgebied definitief heeft verlaten;

b. indien de maximale duur is verstreken van het bevel tot
maatregelen, als bedoeld in artikel 5:4:6, derde lid;

c. indien artikel 5:4:8, tweede lid van toepassing is.

d. indien, na de erkenning van het Europees beschermingsbevel,
een vonnis in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ
of een beslissing inzake toezichtmaatregelen in de zin van
artikel 4 van Kaderbesluit 2009/829/JBZ aan Nederland als de
uitvoerende lidstaat is overgedragen.

2. Voordat de officier van justitie besluit tot intrekking als bedoeld
in het eerste lid, onder b, kan hij bij de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende lidstaat inlichtingen inwinnen omtrent de vraag of de
bij het Europees beschermingsbevel geboden bescherming in de gegeven
omstandigheden noodzakelijk blijft.

3. De officier van justitie doet onmiddellijk mededeling van zijn
besluit tot intrekking, als bedoeld in het eerste lid, aan de bevoegde
autoriteit van de uitvaardigende lidstaat en indien mogelijk aan de
beschermde persoon en de persoon die gevaar veroorzaakt.

Derde afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde
autoriteit van Nederland

Artikel 5:4:10

1. De persoon die beschermd wordt door een beschermingsmaatregel op
grond van het Nederlandse recht, kan een verzoek tot het uitvaardigen
van een Europees beschermingsbevel richten aan de officier van
justitie of aan de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat.

2. Indien een persoon die beschermd wordt door een
beschermingsmaatregel, die is genomen op grond van het nationale recht
van een andere lidstaat, een verzoek doet aan de officier van justitie
tot uitvaardiging van een Europees beschermingsbevel, dan doet de
officier van justitie hiervan mededeling aan de bevoegde autoriteit
van de uitvaardigende lidstaat en draagt hij dit verzoek ter
behandeling over. Hiertoe zendt de officier van justitie dit verzoek
zo spoedig mogelijk toe aan de bevoegde autoriteit van de
desbetreffende lidstaat.

3. Indien de beschermde persoon een wettelijk vertegenwoordiger heeft,
kan deze het verzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, indienen
namens de beschermde persoon.

Artikel 5:4:11

1. De officier van justitie kan op verzoek van een beschermde persoon
een Europees beschermingsbevel uitvaardigen indien:

a. in Nederland op grond van het Nederlandse recht in strafzaken
reeds een beschermingsmaatregel is vastgesteld en

b. door deze beschermingsmaatregel een of meer van de in artikel
5:4:3, onder a bedoelde verboden of beperkingen worden opgelegd
aan een persoon die gevaar veroorzaakt en

c. de beschermde persoon besluit in een andere Europese lidstaat
te gaan wonen of er reeds woont, dan wel besluit in een andere
lidstaat te gaan verblijven of er reeds verblijft.

2. De officier van justitie die de uitvaardiging van een Europees
beschermingsbevel overweegt, houdt onder meer rekening met de duur van
de periode dat of perioden die de beschermde persoon in de uitvoerende
lidstaat wil verblijven en met de ernst van de behoefte aan
bescherming.

3. De officier van justitie doet mededeling van de behandeling van het
verzoek om een Europees beschermingsbevel uit te vaardigen aan de
beschermde persoon en aan de persoon die gevaar veroorzaakt.

Artikel 5:4:12

1. De officier van justitie stelt de persoon die gevaar veroorzaakt in
de gelegenheid te worden gehoord ten aanzien van de behandeling van
een verzoek tot uitvaardiging van een Europees beschermingsbevel als
bedoeld in artikel 5:4:11, eerste lid, indien aan deze persoon het
recht om te worden gehoord, niet is verleend in de procedure die tot
het nemen van de beschermingsmaatregel heeft geleid.

2. Indien de persoon die gevaar veroorzaakt, is gehoord in de
procedure die tot het nemen van de beschermingsmaatregel heeft geleid,
kan de officier van justitie deze persoon in de gelegenheid stellen te
worden gehoord bij de behandeling van het verzoek als bedoeld in
artikel 5:4:11, eerste lid, indien de officier van justitie dit voor
het nemen van een beslissing noodzakelijk acht.

3. De officier van justitie kan de beschermde persoon in de
gelegenheid stellen te worden gehoord bij de behandeling van het
verzoek als bedoeld in artikel 5:4:11, eerste lid.

4. Van het horen van de personen overeenkomstig het eerste, tweede of
derde lid, wordt een schriftelijk verslag opgemaakt.

Artikel 5:4:13

1. De officier van justitie doet mededeling van zijn besluit om een
Europees beschermingsbevel uit te vaardigen aan de beschermde persoon
en aan de persoon die gevaar veroorzaakt. Het besluit van de officier
van justitie is met redenen omkleed.

2. Indien de officier van justitie een verzoek tot uitvaardiging van
een Europees beschermingsbevel afwijst, doet hij hiervan mededeling
aan de beschermde persoon en aan de persoon die gevaar veroorzaakt.
Het besluit van de officier van justitie is met redenen omkleed.

Artikel 5:4:14

1. De officier van justitie legt een Europees beschermingsbevel vast
in de vorm van een formulier dat als bijlage I is toegevoegd aan
Richtlijn 2011/99/EU.

2. De officier van justitie zendt het Europees beschermingsbevel in
schriftelijke vorm toe aan de bevoegde autoriteit van de uitvoerende
lidstaat.

3. Indien de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat niet
bekend is, wint de officier van justitie de nodige inlichtingen in
langs alle beschikbare kanalen, waaronder de contactpunten van het
Europees Justitieel Netwerk, het nationaal lid van Eurojust of het
nationaal systeem van Nederland voor de coördinatie van Eurojust.

4. De officier van justitie draagt zorg voor vertaling van het
Europees beschermingsbevel in de officiële taal of een van de
officiële talen van de uitvoerende lidstaat, dan wel voor vertaling in
een of meer andere officiële talen van de Europese Unie, die deze
lidstaat aanvaardt blijkens een door hem bij de Europese Commissie
neergelegde verklaring.

Artikel 5:4:15

Indien de rechter of officier van justitie een beschermingsmaatregel
oplegt die een of meer van de in artikel 5:4:3 bedoelde verboden of
beperkingen omvat, doet de officier van justitie mondeling of schriftelijk
mededeling aan de beschermde persoon over de mogelijkheid om een Europees
beschermingsbevel te verzoeken voor het geval deze persoon besluit zich
naar een andere lidstaat te begeven, alsmede over de hoofdzaken van de
voorwaarden die gelden voor een dergelijk verzoek. De officier van
justitie geeft bij deze mededeling de beschermde persoon in overweging om
het bedoelde verzoek in te dienen voordat deze persoon het grondgebied van
Nederland verlaat.

Artikel 5:4:16

1. Indien de officier van justitie of rechter overeenkomstig
Nederlands recht besluit tot wijziging of intrekking van een
beschermingsmaatregel, dan kan de officier van justitie het hierop
berustende Europees beschermingsbevel wijzigen of intrekken.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de bevoegdheid tot
wijziging of intrekking van een beschermingsmaatregel berust bij de
bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat op basis van
Kaderbesluit 2008/947/JBZ of van Kaderbesluit 2009/829/JBZ en van de
op deze kaderbesluiten gebaseerde wettelijke bepalingen.

3. Indien een beslissing in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit
2008/947/JBZ of van artikel 4 van Kaderbesluit 2009/829/JBZ reeds aan
een andere lidstaat is toegezonden of na de uitvaardiging van het
Europees beschermingsbevel wordt toegezonden, worden de bij die
kaderbesluiten bepaalde vervolgbeslissingen genomen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van die kaderbesluiten en de hierop
gebaseerde wettelijke bepalingen.

4. De officier van justitie doet de bevoegde autoriteit van de
uitvoerende lidstaat, de beschermde persoon en de persoon die gevaar
veroorzaakt mededeling van elke genomen beslissing die strekt tot
wijziging of intrekking van het Europees beschermingsbevel.

Artikel 5:4:17

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld voor het
verzamelen en verstrekken van gegevens over de uitvoering van de
bepalingen van deze titel.

Zesde Boek. Tenuitvoerlegging en kosten

Titel I. Tenuitvoerlegging

Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 553

De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt door het
openbaar ministerie dan wel op voordracht van deze door Onze Minister.

Artikel 554

1. De griffier verstrekt uit eigen beweging kosteloos een afschrift
van het vonnis of arrest aan de benadeelde partij die zich in het
geding over de strafzaak heeft gevoegd. De benadeelde partij doet zelf
het vonnis of arrest, voor zover dit haar vordering aangaat, ten
uitvoer leggen op de wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke
zaken. Indien het een mondeling vonnis geldt, geschiedt de
tenuitvoerlegging uit kracht van een mededeling van de griffier,
houdende afschrift van de aantekening van het vonnis, vermeldende de
benadeelde partij, degene tegen wie en de rechter door wie het vonnis
is gewezen, met aan het hoofd de woorden: "In naam van de Koning".

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing
indien de rechter de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht heeft opgelegd en er bij gebreke
aan voldoening van het verschuldigde bedrag hechtenis is toegepast.

Artikel 555

Indien bij dit wetboek eenige beteekening, dagvaarding, oproeping,
kennisgeving, aanzegging of andere mededeeling is voorgeschreven,
geschiedt deze, indien niet anders is bepaald, op last van het openbaar
ministerie dat de zaak opspoort, vervolgt of het laatst vervolgd heeft.

Artikel 556

1. Het openbaar ministerie kan voor de tenuitvoerlegging van
rechterlijke of eigen beslissingen de nodige bijzondere of algemene
last geven aan de gerechtsdeurwaarders en aan de ambtenaren van
politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de
militairen van de Koninklijke marechaussee, dan wel andere ambtenaren
of functionarissen, voor zover zij door Onze Minister van Veiligheid
en Justitie daartoe zijn aangewezen, alsmede voor de tenuitvoerlegging
aan boord van een Nederlands schip of zeevissersvaartuig dan wel op
een overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, aangewezen installatie
aan de schipper, een en ander voorzover het volkenrecht en het
interregionale recht dit toelaten. Voor de tenuitvoerlegging van
bevelen tot inbeslagneming van aandelen en effecten op naam en tot
inbeslagneming en teruggave van onroerende registergoederen wordt de
bijzondere last tot de gerechtsdeurwaarder gericht.

2. Het openbaar ministerie roept voor die tenuitvoerlegging zoo noodig
de tusschenkomst in van het openbaar ministerie in andere
rechtsgebieden, dat dan gelijken last kan geven, als in het voorgaande
lid bedoeld.

3. Artikel 146, tweede en derde lid, is ten aanzien van alle
ambtenaren door of op wier last de tenuitvoerlegging geschiedt, van
toepassing.

Tweede afdeeling. Uitvoerbaarheid van beslissingen

Artikel 557

1. Voor zoover niet anders is bepaald, mag geen beslissing worden ten
uitvoer gelegd, zoolang daartegen nog eenig gewoon rechtsmiddel
openstaat en, zoo dit is aangewend, totdat het is ingetrokken of
daarop is beslist.

2. Is een mededeling als bedoeld in artikel 366 voorgeschreven, dan
kan de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest geschieden na de
betekening van die mededeling. Bij vonnissen of arresten bij verstek
gewezen, waarbij zodanige mededeling niet behoeft te geschieden, kan
de tenuitvoerlegging geschieden na de uitspraak. Door hoger beroep of
beroep in cassatie wordt de tenuitvoerlegging geschorst of opgeschort.

3. De laatste volzin van het tweede lid geldt niet:

1°. voor bevelen bij het vonnis of arrest verleend, die dadelijk
uitvoerbaar zijn;

2°. indien naar het oordeel van het openbaar ministerie vaststaat
dat het rechtsmiddel na het verstrijken van de daarvoor gestelde
termijn is aangewend, tenzij op verzoek van degene die het middel
aanwendde, en na zijn verhoor, indien hij dit bij het verzoek
heeft gevraagd, de voorzieningenrechter van het gerechtshof of de
rechtbank anders bepaalt.

4. Een uitspraak op de vordering van het openbaar ministerie, als
bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, kan eerst
worden tenuitvoergelegd nadat de veroordeling, als bedoeld in artikel
36e, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van
Strafrecht, in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 558

1. Terzake van alle door de Nederlandse strafrechter onherroepelijk
opgelegde hoofdstraffen en bijkomende straffen kan gratie worden
verzocht en verleend, met dien verstande dat geen gratie wordt
verleend van onvoorwaardelijke geldboeten tot en met een bedrag van
EUR 340.

2. Gratie kan voorts worden verzocht en verleend terzake van:

a. straffen krachtens een rechterlijke beslissing in een vreemde
staat opgelegd, en in Nederland ten uitvoer te leggen met
toepassing van artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging
strafvonnissen of na ongegrondverklaring van een bezwaarschrift
ingediend krachtens artikel 35 van die wet;

b. een gevangenisstraf die door het Internationaal Strafhof is
opgelegd wegens een misdrijf gericht tegen de rechtspleging van
het Strafhof en waarvan de tenuitvoerlegging in Nederland
geschiedt overeenkomstig artikel 67 of 68 van de Uitvoeringswet
Internationaal Strafhof;

c. straffen of maatregelen opgelegd in een andere lidstaat van de
Europese Unie en in Nederland ten uitvoer te leggen met
toepassing van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie en de Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en
voorwaardelijke sancties.

3. Ter zake van door de Nederlandse rechter onherroepelijk opgelegde
maatregelen van terbeschikkingstelling met verpleging van
overheidswege, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders,
oplegging vrijheidsbeperkende maatregel, onttrekking aan het verkeer
en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel kan gratie
worden verzocht en verleend.

Artikel 558a

1. Een verzoekschrift om gratie schort de tenuitvoerlegging of ingang
van de straf waarvan gratie wordt verzocht en waarvan de
tenuitvoerlegging nog niet is aangevangen, op in de gevallen, waarin
het verzoek betrekking heeft op een onherroepelijk vonnis of arrest
met een veroordeling tot:

a°. een vrijheidsstraf van zes maanden of minder;

b°. een vrijheidsstraf van zes maanden of minder die
voorwaardelijk was opgelegd en waarvan ingevolge artikel 14g
of 77dd van het Wetboek van Strafrecht de tenuitvoerlegging is
bevolen;

c°. een geldboete;

d°. een taakstraf.

2. Een verzoekschrift om gratie schort voorts de tenuitvoerlegging van
de straf of maatregel op in de gevallen, waarin een jaar na het
onherroepelijk worden van de rechterlijke beslissing waarvan gratie
wordt verzocht, de tenuitvoerlegging, anders dan op verzoek van de
veroordeelde, nog niet is aangevangen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent het tijdstip van de aanvang van de tenuitvoerlegging, bedoeld
in het eerste en tweede lid.

Artikel 559

Artikel 558a blijft buiten toepassing indien:

a. de veroordeelde ongeoorloofd afwezig is;

b. de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen, hetzij uit
hoofde van de rechterlijke beslissing waarbij de vrijheidsstraf
waarvan gratie wordt verzocht werd opgelegd, hetzij uit anderen hoofde
krachtens rechterlijke beslissing in Nederland of in een vreemde
staat;

c. het verzoekschrift om gratie betrekking heeft op een of meer
straffen of maatregelen ten aanzien waarvan reeds eerder op een
verzoekschrift om gratie is beschikt;

d. het verzoekschrift wordt ingediend op het tijdstip dat de
veroordeelde tot een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel
zich bevindt op het grondgebied van een vreemde staat welke een
Nederlands verzoek om zijn uitlevering in behandeling heeft genomen of
met het oog daarop zijn voorlopige aanhouding heeft gelast;

e. het verzoek betrekking heeft op straffen of maatregelen, waarvan de
tenuitvoerlegging aan een vreemde staat is overgedragen.

Artikel 559a

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie doet mededeling van het
ingaan van de opschorting van de tenuitvoerlegging die is verbonden
aan het indienen van een verzoekschrift aan het openbaar ministerie en
de veroordeelde.

2. Wanneer een verzoekschrift om gratie van een vrijheidsstraf, van de
maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege
of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige
daders is ingediend, zonder dat de wet daaraan de opschorting van de
tenuitvoerlegging verbindt, kan Onze Minister van Veiligheid en
Justitie niettemin bepalen dat de tenuitvoerlegging wordt opgeschort
of geschorst zolang op het verzoek niet is beschikt. Hij doet daarvan
mededeling aan het openbaar ministerie.

3. De opschorting of schorsing gaat in, zodra het openbaar ministerie
dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing is belast,
kennis heeft gekregen van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. De
opschorting of schorsing duurt totdat op het verzoekschrift is
beslist.

4. Het openbaar ministerie draagt na de mededeling, bedoeld in het
eerste of tweede lid, zorg dat de tenuitvoerlegging van de straf of
maatregel waarvan gratie is verzocht, wordt opgeschort of geschorst
overeenkomstig de te dien aanzien geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 560

Een verzoekschrift om gratie dat van een derde afkomstig is wordt buiten
verdere behandeling gelaten, indien blijkt dat degene aan wie de straf of
maatregel is opgelegd, niet met het verzoek instemt.

Artikel 560a

Verzoeken strekkende tot vermindering, verandering of kwijtschelding van
andere door de Nederlandse strafrechter opgelegde maatregelen dan genoemd
in artikel 558, derde lid, worden in handen gesteld van de autoriteit, die
wettelijk bevoegd is de tenuitvoerlegging van die maatregelen te
beëindigen of de daarbij opgelegde verplichtingen te wijzigen of te niet
te doen, ten einde daarop te beslissen.

Artikel 560b

Indien gunstig wordt beschikt op een verzoekschrift om gratie terzake van
een straf of maatregel, waarvan de tenuitvoerlegging reeds is aangevangen
of voltooid, wordt het bedrag van de betaalde geldboete of van het reeds
betaalde gedeelte van het door de rechter vastgestelde bedrag van het
wederrechtelijk verkregen voordeel teruggegeven.

Voorwerpen die verbeurd zijn verklaard of aan het verkeer zijn onttrokken,
worden na een gunstige beslissing op een verzoekschrift om gratie van die
straf of maatregel door de bewaarder teruggegeven. Artikel 119, tweede
lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 561

1. Voor zover de tenuitvoerlegging is toegelaten, wordt de
strafbeschikking of het vonnis of arrest zodra mogelijk ten uitvoer
gelegd.

2. Bestaat de straf uit geldboete of een maatregel als bedoeld in
artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, dan bepaalt het openbaar
ministerie dat met de tenuitvoerlegging is belast, de dag of - in
geval van toepassing van artikel 24a van het Wetboek van Strafrecht -
de dagen waarop de betaling uiterlijk moet geschieden. Het ziet erop
toe dat de veroordeelde hierover tijdig wordt ingelicht. De verdachte
behoeft niet nader te worden ingelicht indien in de strafbeschikking
is vermeld op welke dag of dagen de betaling uiterlijk moet
geschieden.

3. Het openbaar ministerie kan uitstel van betaling verlenen of
betaling in termijnen toestaan. Indien artikel 24a van het Wetboek van
Strafrecht is toegepast, kan het openbaar ministerie op verzoek van de
veroordeelde schriftelijk een voor hem gunstiger regeling van de
betaling toestaan.

Artikel 561a [Vervallen per 16-10-1964]

Artikel 562

1. Indien vóór de tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis of arrest, houdende veroordeling tot vrijheidsstraf, de
veroordeelde is gaan lijden aan een ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens, kan het gerecht dat het vonnis of arrest heeft
uitgesproken, de opschorting der tenuitvoerlegging bevelen.

2. De opschorting wordt bevolen, hetzij op de vordering van het
openbaar ministerie, hetzij op het verzoekschrift van den raadsman van
den veroordeelde. Ten aanzien van den raadsman gelden de bepalingen
van den Derden Titel van het Eerste Boek.

3. Na het herstel wordt het bevel tot opschorting door hetzelfde
gerecht, op vordering van het openbaar ministerie, ingetrokken.

Artikel 563

1. Indien, ondanks de ziekelijke stoornis van de geestvermogens van
den veroordeelde, de tenuitvoerlegging van een andere dan bij het
voorgaand artikel bedoelde straf mogelijk is, wordt de curator op de
gewone wijze tot voldoening aan het vonnis of arrest uitgenoodigd. Zoo
de veroordeelde nog geen curator heeft, wordt deze zoo noodig te dien
einde benoemd op de vordering van het openbaar ministerie op welks
last de tenuitvoerlegging moet plaats hebben.

2. Ten aanzien van de vervangende straf is het voorgaand artikel van
toepassing.

Derde afdeeling. Tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, bevelen tot
vrijheidsbeneming en veroordeelende vonnissen of arresten

Artikel 564

1. De last tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheidsbeneming
of veroordeelend vonnis of arrest behelst eene zoo nauwkeurig
mogelijke aanduiding van den te vatten persoon, eene opgave van de
beslissing of het bevel waarop de aanhouding steunt, en eene
vermelding van de plaats waarheen de aangehoudene moet worden
overgebracht, of van den rechter of ambtenaar voor wien hij moet
worden geleid.

2. Indien de last zulks uitdrukkelijk bepaalt, kan de te vatten
persoon, voorzover het volkenrecht en het interregionale recht dit
toelaten, buiten het rechtsgebied van een rechtbank worden
aangehouden.

3. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet, wanneer de last
betrekking heeft op een bevel tot medebrenging van een verdachte,
getuige, deskundige of tolk.

4. Hij die overeenkomstig de last een persoon heeft aangehouden,
geleidt deze onverwijld naar de plaats of voor de rechter of
ambtenaar, in de last vermeld.

5. Geschiedt de aanhouding buiten het rechtsgebied van een rechtbank,
dan zijn de artikelen 539b, tweede, derde en vierde lid, 539n en 539o
van overeenkomstige toepassing.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
voorschriften worden gegeven omtrent het geven van een last als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 564a

Indien de aanhouding is verricht buiten het rechtsgebied van een rechtbank
en de aangehoudene beweert niet te zijn de persoon tegen wie de last is
gericht, dan geeft hij, die de aanhouding heeft verricht, onverwijld en op
de snelst mogelijke wijze van die bewering van de aangehoudene kennis aan
het openbaar ministerie dat de last heeft gegeven.

Artikel 565

1. De met de tenuitvoerlegging belaste ambtenaar kan ter aanhouding
van de te vatten persoon elke plaats betreden en doorzoeken.

2. Met het oog op de vaststelling van de verblijfplaats van de aan te
houden persoon kan de officier van justitie, of, indien de artikelen
de hulpofficier of de opsporingsambtenaar als bevoegd aanwijzen, deze
ambtenaar, de in de artikelen 96 tot en met 102a, 125i tot en met
125m, 126g, 126k tot en met 126ni en 126ui bedoelde bevoegdheden
toepassen, en kan de rechter-commissaris op vordering van de officier
van justitie de bevoegdheid van artikel 110 toepassen, met dien
verstande dat:

a. een bevoegdheid slechts met het oog op de vaststelling van de
verblijfplaats van de aan te houden persoon wordt toegepast in
geval de aan te houden persoon wordt vervolgd of is veroordeeld
tot een vrijheidsstraf dan wel hem een vrijheidsbenemende
maatregel is opgelegd voor een misdrijf van dezelfde ernst als
waarvoor de bevoegdheid in gevolge het desbetreffende artikel mag
worden toegepast;

b. een bevoegdheid die in gevolge het desbetreffende artikel
alleen na een machtiging door de rechter-commissaris kan worden
toegepast, met het oog op de vaststelling van de verblijfplaats
van de aan te houden persoon eveneens slechts na schriftelijke
machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen
door de rechter-commissaris, wordt toegepast;

c. indien voor de toepassing van een bevoegdheid in gevolge het
desbetreffende artikel een bevel of vordering is vereist, in
geval van toepassing met het oog op de vaststelling van de
verblijfplaats van de aan te houden persoon het bevel of de
vordering, voor zover relevant de gegevens bevat die daarin
volgens de desbetreffende wetsartikelen moeten zijn opgenomen.

Artikel 566

1. De opneming van een persoon tegen wien een bevel tot
vrijheidsbeneming of veroordeelend vonnis of arrest wordt ten uitvoer
gelegd, in de daartoe bestemde gevangenis of inrichting, geschiedt
hetzij op vertoon van het bevel tot voorloopige hechtenis of
inverzekeringstelling, of wel van het veroordeelend vonnis of arrest
of een uittreksel daarvan, hetzij op vertoon van den last tot
tenuitvoerlegging van het openbaar ministerie.

2. In het laatste geval doet de ambtenaar, die den last heeft gegeven,
het bevel tot voorloopige hechtenis of inverzekeringstelling of,
ingeval van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf, het veroordeelend
vonnis of arrest of een uittreksel daarvan ten spoedigste toekomen aan
het hoofd van het gesticht.

3. In geval van tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, opgelegd bij
een mondeling vonnis, geschiedt de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde opneming op vertoon van:

a. hetzij het proces-verbaal der terechtzitting, dan wel een
afschrift daarvan of uittreksel daaruit;

b. hetzij het aan het dubbel van de dagvaarding of de oproeping
gehechte stuk, dan wel een afschrift daarvan, houdende
aantekening van het mondelinge vonnis;

c. hetzij de last tot tenuitvoerlegging van het openbaar
ministerie, dan wel een afschrift daarvan.

4. Artikel 146, tweede lid, is van toepassing op alle ambtenaren door
wie of op wier last de tenuitvoerlegging geschiedt.

5. In het geval, bedoeld in het vorige lid, onder c, doet de ambtenaar
die de last heeft gegeven, hetzij het proces-verbaal van de
terechtzitting, dan wel een afschrift daarvan of uittreksel daaruit,
hetzij het aan het dubbel van de dagvaarding of oproeping gehechte
stuk, dan wel een afschrift daarvan, houdende aantekening van het
mondelinge vonnis, ten spoedigste toekomen aan het hoofd van het
gesticht.

Artikel 567

De hoofden van gevangenissen, tuchtscholen en inrichtingen, waarin de
straf van arrest wordt ten uitvoer gelegd, zijn verplicht een register te
houden volgens een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vast te
stellen model.

Artikel 568

1. In het register worden bij de opneming van een persoon tegen wien
een bevel tot vrijheidsbeneming of veroordeelend vonnis of arrest
wordt ten uitvoer gelegd, diens naam, voornaam, beroep, geboorteplaats
en woon- of verblijfplaats ingeschreven. Indien het een of ander
onbekend is, wordt daarvan melding gemaakt.

2. De inschrijving wijst verder aan:

den rechter of den ambtenaar, wiens beslissing wordt ten uitvoer
gelegd;

de dagteekening van die beslissing;

den dag en het uur, waarop de opneming geschiedt, en zoo mogelijk het
oogenblik waarop de vrijheidsbeneming is aangevangen;

bij veroordeeling, den duur der straf.

3. De inschrijving wordt mede onderteekend door den ambtenaar die het
bevel, vonnis of arrest ten uitvoer legt. Deze ontvangt van het hoofd
van het gesticht de schriftelijke verklaring dat de opneming heeft
plaats gehad, welke verklaring hij overlegt aan den ambtenaar op wiens
last de tenuitvoerlegging is geschied.

Artikel 569

1. In het bovengemeld register wordt ter zijde van de inschrijving
aangeteekend de dag en het uur waarop het verblijf van den gevangene
of verpleegde in het gesticht ophoudt, met vermelding van de
beslissing krachtens welke, of van eenige andere oorzaak ten gevolge
waarvan dit plaats heeft.

2. Het hoofd van het gesticht onderteekent de inschrijving alsmede de
aanteekeningen in dit artikel bedoeld.

Artikel 570

1. De invrijheidstelling geschiedt door het hoofd van het gesticht:

a. op de laatste dag van de straftijd, indien de duur van de
straf niet meer is dan drie dagen;

b. op de laatste dag van de straftijd die geen zondag of algemeen
erkende feestdag is, indien de duur van de straf meer dan drie
dagen en minder dan twee maanden is;

c. in andere gevallen van tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf, op de laatste dag van de straftijd die geen
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;

d. zodra de geldigheid van het bevel tot vrijheidsbeneming
ophoudt;

e. zodra het bevoegd gezag de last tot invrijheidstelling aan het
hoofd van het gesticht verstrekt.

2. De invrijheidstelling vindt in geen geval plaats na het ogenblik
waarop de straftijd verstrijkt.

3. Indien de invrijheidstelling ingevolge het eerste lid, aanhef en
onder a, b of c, geschiedt alvorens de straftijd geheel is verstreken,
vervalt het recht van tenuitvoerlegging voor het nog resterende
gedeelte van de straf.

4. Voor de toepassing van de vorige leden van dit artikel wordt, in
gevallen waarin ten aanzien van een gedeelte van de straf een bevel
als bedoeld in artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht is gegeven,
met dat gedeelte alleen rekening gehouden voor zover de
tenuitvoerlegging daarvan door de rechter is gelast.

Artikel 570a

Indien de veroordeelde meer dan een straf achtereenvolgens moet ondergaan,
worden zij voor de toepassing van artikel 570, eerste lid, aanhef en onder
a, b of c, als één straf aangemerkt.

Artikel 570b

1. Onze Minister kan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf
onderbreken op verzoek van de betrokkene of ambtshalve.

2. Onze Minister kan nadere regels stellen aangaande het onderbreken
van de tenuitvoerlegging, bedoeld in het eerste lid. Deze betreffen in
elk geval de criteria waaraan de betrokkene moet voldoen om voor
strafonderbreking in aanmerking te komen, de bevoegdheid tot en de
wijze van verlening alsmede de voorwaarden die hieraan kunnen worden
verbonden.

3. Ten aanzien van de beslissingen omtrent de onderbreking van de
tenuitvoerlegging als bedoeld in het eerste lid is hoofdstuk XIII van
de Penitentiaire beginselenwet van toepassing.

Artikel 571

1. De rechtbanken waken voor de nakoming van de voorschriften der
artikelen 566-570 en doen te dien einde de gevangenissen, tuchtscholen
en inrichtingen, waarin de straf van arrest wordt ten uitvoer gelegd,
binnen haar rechtsgebied door commissarissen uit haar midden op
onbepaalde tijden, doch ten minste tweemaal 's jaars, bezoeken.

2. Van de bevindingen wordt telkenmale schriftelijk verslag gedaan aan
Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

3. De officieren van justitie zijn verplicht tot het bezoeken en het
doen van verslag op den voet als in de voorgaande leden is vermeld.

Artikel 572

1. De tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, vonnissen of arresten,
houdende veroordeling tot geldboete of tot een maatregel als bedoeld
in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, geschiedt door of
vanwege het openbaar ministerie dat de strafbeschikking heeft
uitgevaardigd of de zaak aanhangig heeft gemaakt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de
tenuitvoerlegging voorschriften gegeven. Deze voorschriften hebben in
ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de
geldboeten en de maatregelen, bedoeld in artikel 36f van het Wetboek
van Strafrecht, de termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied,
de verantwoording van de ontvangen geldbedragen, alsmede op de kosten
van verhaal, de invorderingskosten daaronder begrepen.

3. De in het tweede lid bedoelde voorschriften hebben wat betreft de
tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, vonnissen of arresten,
houdende veroordeling tot geldboete, voorts betrekking op de
administratiekosten.

4. Degene te wiens laste verhaal plaatsvindt is de kosten daarvan
verschuldigd, ook indien de strafbeschikking, het vonnis of het arrest
na het instellen van verzet, hoger beroep of beroep in cassatie
daartegen wordt vernietigd.

Artikel 572a

De officier van justitie kan van een ieder vorderen de gegevens te
verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging
van een vonnis, een arrest of een strafbeschikking houdende veroordeling
tot geldboete of tot een maatregel als bedoeld in de artikelen 36e en 36f
van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 96a, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 573

1. Bij gebreke van volledige betaling binnen de ingevolge artikel 561
bepaalde termijn wordt het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de
verhogingen voorzien in artikel 24b van het Wetboek van Strafrecht, na
voorgaande schriftelijke waarschuwing, op de voorwerpen van de
veroordeelde verhaald. In verband met het verhaal kan woonplaats
worden gekozen ten parkette van het openbaar ministerie dat met de
tenuitvoerlegging is belast.

2. Het met de tenuitvoerlegging belaste openbaar ministerie kan van
het nemen van verhaal afzien.

3. Is volledig verhaal onmogelijk gebleken of daarvan met toepassing
van het vorige lid afgezien, dan wordt, na voorgaande schriftelijke
waarschuwing, de vervangende vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd.

4. Tenzij de veroordeelde hier te lande geen bekende woon- of
verblijfplaats heeft, wordt tot tenuitvoerlegging van vervangende
vrijheidsstraf niet overgegaan dan nadat veertien dagen zijn
verstreken sedert de dag waarop de in het voorgaande lid bedoelde
waarschuwing aan hem is verzonden.

Artikel 574

1. Op voorwerpen, inbeslaggenomen op grond van artikel 94a, geschiedt
het verhaal op de wijze voorzien in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering krachtens het onherroepelijke vonnis of arrest of de
onherroepelijke strafbeschikking waarbij de geldboete, de verplichting
tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht en de verplichting tot betaling aan de staat
van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer als bedoeld in
artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd.

2. Dit vonnis of arrest of deze strafbeschikking geldt als de titel
bedoeld in artikel 704, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Betekening van deze titel aan de veroordeelde en, zo
het beslag onder een derde is gelegd, ook aan deze, kan plaatsvinden
door betekening van een kennisgeving inhoudende de bij het vonnis of
arrest dan wel de strafbeschikking opgelegde straf, voor zover voor
het nemen van verhaal van belang.

3. Ten aanzien van derden die geheel of gedeeltelijk recht menen te
hebben op de inbeslaggenomen voorwerpen zijn de bepalingen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Artikel 575

1. Op voorwerpen van de veroordeelde die niet op grond van artikel 94a
in beslag zijn genomen geschiedt verhaal krachtens een dwangbevel,
medebrengende het recht om die goederen zonder vonnis aan te tasten.
Verhaal kan mede worden genomen op voorwerpen als bedoeld in artikel
94a, derde en vierde lid, die niet reeds voor het onherroepelijk
worden van het vonnis of arrest in beslag zijn genomen.

2. Het dwangbevel wordt in naam van de Koning uitgevaardigd door het
openbaar ministerie, dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis, het
arrest of de strafbeschikking is belast. Het wordt ten uitvoer gelegd
als een vonnis van de burgerlijke rechter.

3. De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan niet worden geschorst
dan door een verzet, hetwelk evenwel nimmer gericht zal kunnen zijn
tegen het vonnis, het arrest of de strafbeschikking, waarbij de
geldboete werd opgelegd. Verzet wordt gedaan bij een met redenen
omkleed bezwaarschrift, hetwelk vóór de verkoop en uiterlijk binnen
zeven dagen, te rekenen van de dag der inbeslagneming, wordt ingediend
bij het gerecht, waartoe de rechter behoort, die de straf heeft
opgelegd. In geval van een strafbeschikking wordt het bezwaarschrift
ingediend bij het gerecht dat van het daartegen gerichte verzet kennis
heeft genomen of, indien verzet zou zijn gedaan, daarvan kennis had
kunnen nemen. De behandeling van het verzet door de raadkamer vindt
plaats in het openbaar. De beschikking van de raadkamer wordt
onverwijld aan de veroordeelde betekend. Tegen de beschikking kan door
de ambtenaar die het dwangbevel heeft uitgevaardigd binnen veertien
dagen daarna en door de veroordeelde binnen veertien dagen na de
betekening, beroep in cassatie worden ingesteld. De veroordeelde is in
zijn beroep slechts ontvankelijk na voorafgaande consignatie van het
nog verschuldigde bedrag en van al de kosten ter griffie van het
gerecht, dat de beschikking heeft gegeven, of tot hetwelk de rechter,
van wie de beschikking afkomstig is, behoort. De Hoge Raad beslist zo
spoedig mogelijk.

4. Ten aanzien van derden, die bij een inbeslagneming van voorwerpen
daarop geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben, zijn de
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
toepassing.

5. De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke
voet als de geldboete, onderscheidenlijk de maatregel van artikel 36f
van het Wetboek van Strafrecht, verhaald op de veroordeelde. Onder de
kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

Artikel 576

1. Verhaal kan zonder dwangbevel worden genomen op:

a. inkomsten in geld uit arbeid van de veroordeelde;

b. pensioenen, wachtgelden en andere uitkeringen waarop de
veroordeelde aanspraak heeft;

c. het tegoed van een rekening bij een bank als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarover de
veroordeelde ten eigen bate vermag te beschikken.

2. Verhaal met toepassing van het vorige lid geschiedt door middel van
een schriftelijke kennisgeving van het openbaar ministerie dat met de
tenuitvoerlegging van het vonnis, het arrest of de strafbeschikking is
belast. De kennisgeving bevat een voor de uitoefening van het verhaal
voldoende aanduiding van de persoon van de veroordeelde, en vermeldt
welk bedrag uit hoofde van de veroordeling nog verschuldigd is, bij
welke rechterlijke uitspraak of strafbeschikking de geldboete is
opgelegd, alsmede de plaats waar de betaling moet geschieden. Zij
wordt verstrekt aan degene onder wie het verhaal wordt genomen en
betekend aan de veroordeelde.

3. Door de betekening van de kennisgeving is degene onder wie het
verhaal wordt genomen, verplicht tot betaling aan de Staat van het in
de kennisgeving bedoelde bedrag voor zover de veroordeelde op hem een
opeisbare vordering heeft of verkrijgt. Het openbaar ministerie
bepaalt de termijn waarbinnen de betaling moet geschieden. De
verplichting tot betaling vervalt zodra het uit hoofde van de
veroordeling verschuldigde bedrag is betaald of verhaald en uiterlijk
wanneer twee jaren na de dag van betekening zijn verstreken.

4. Degene onder wie het verhaal wordt genomen kan zich niet ten nadele
van de Staat beroepen op het tenietgaan of de vermindering van zijn
schuld door betaling of door verrekening met een tegenvordering dan in
de gevallen waarin hij daartoe ook bevoegd zou zijn geweest bij een op
het tijdstip van de betekening overeenkomstig het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering gelegd beslag onder derden. Indien een
andere schuldeiser op de vordering waarop het verhaal wordt genomen,
beslag heeft gelegd, is artikel 478 van dat Wetboek van
overeenkomstige toepassing. Het verhaal wordt voor de toepassing van
de artikelen 33 en 301 van de Faillissementswet met een beslag onder
derden gelijkgesteld.

5. Indien verhaal is genomen op vordering van de veroordeelde tot
periodieke betalingen als bedoeld in het eerste lid, onder a en b,
zijn de artikelen 475a tot en met 475g van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

6. Iedere belanghebbende kan zich binnen zeven dagen na de betekening
van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving bij met
redenen omkleed bezwaarschrift verzetten tegen het verhaal. Artikel
575, derde lid, is op dit verzet van toepassing.

7. De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke
voet als de geldboete, onderscheidenlijk de maatregel van artikel 36f
van het Wetboek van Strafrecht, verhaald op de veroordeelde. Onder de
kosten van verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

Artikel 576a

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de staat
geldbedragen, verkregen uit de tenuitvoerlegging van geldboetes, op een
daarbij vast te stellen grondslag en naar daarbij vast te stellen regelen
ten goede laat komen aan een rechtspersoon die krachtens het publiekrecht
is ingesteld.

Artikel 577

1. Indien niet in beslag genomen voorwerpen verbeurd zijn verklaard,
dan wel openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de veroordeelde
is bevolen, vinden de artikelen 561, tweede en derde lid, en 572,
eerste, tweede en vierde lid, overeenkomstige toepassing.

2. Wanneer binnen de daarvoor bepaalde termijn noch uitlevering van de
voorwerpen noch betaling van de geschatte waarde plaats heeft, dan wel
de kosten van openbaarmaking niet worden betaald, vinden de artikelen
573, 575 en 576 overeenkomstige toepassing.

Artikel 577a

Verbeurdverklaring van vorderingen wordt ten uitvoer gelegd door
betekening van de uitspraak aan de schuldenaar.

Artikel 577b

1. Indien de maatregel bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van
Strafrecht is opgelegd, vinden de artikelen 561, tweede en derde lid,
572, eerste, tweede en vierde lid, 573, eerste en tweede lid, en 574
tot en met 576 overeenkomstige toepassing.

2. Op vordering van het openbaar ministerie dat met de
tenuitvoerlegging is belast, of op schriftelijk en gemotiveerd verzoek
van de veroordeelde of van een benadeelde derde kan de rechter die de
in het eerste lid genoemde maatregel heeft opgelegd, het daarin
vastgestelde bedrag verminderen of kwijtschelden. Is het bedrag reeds
betaald of verhaald, dan kan de rechter bevelen dat het geheel of
gedeeltelijk zal worden teruggegeven of aan een door hem aangewezen
derde zal worden uitgekeerd. Het bevel laat ieders recht op het
teruggegeven of uitgekeerde bedrag onverlet.

3. Wanneer blijkt dat een hoger bedrag is vastgesteld dan de som van
het werkelijke voordeel, geeft de rechter een beschikking strekkende
tot vermindering of teruggave, ten minste gelijk aan het verschil.

4. Het openbaar ministerie en de verdachte onderscheidenlijk de
benadeelde derde worden gehoord, althans hiertoe opgeroepen, tenzij -
bij een tweede of volgende verzoek van de verdachte onderscheidenlijk
de benadeelde derde - dit verzoek kennelijk ongegrond is.

5. De behandeling van de vordering of het verzoek door de raadkamer
vindt plaats in het openbaar, behoudens in het uitzonderingsgeval,
bedoeld in het vierde lid.

6. De vordering en het verzoek, bedoeld in het tweede lid, kunnen niet
meer worden gedaan nadat drie jaren zijn verstreken sedert de dag
waarop het bedrag, of het laatste gedeelte daarvan, is betaald of
verhaald.

7. De rechter kan ambtshalve bevelen dat de maatregel, hangende zijn
beslissing, niet ten uitvoer zal worden gelegd. Het bevel wordt
onverwijld ter kennis gebracht van het openbaar ministerie dat met de
tenuitvoerlegging is belast.

8. Door vermindering of kwijtschelding vervalt van rechtswege een
reeds krachtens artikel 24b van het Wetboek van Strafrecht ingetreden
verhoging.

Artikel 577ba

1. Bij gebreke van volledige betaling binnen de ingevolge artikel 561,
tweede lid, bedoelde termijn kan krachtens een met redenen omklede
machtiging van de rechter-commissaris, op vordering van de officier
van justitie, een onderzoek worden ingesteld naar het vermogen van de
veroordeelde.

2. Het onderzoek is gericht op de vaststelling van de omvang van het
vermogen van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in artikel
36e van het Wetboek van Strafrecht.

3. De vordering is met redenen omkleed en vermeldt de hoogte van de
opgelegde betalingsverplichting, het bedrag dat de veroordeelde ter
voldoening daarvan reeds heeft betaald en of er een vordering als
bedoeld in artikel 577b, tweede lid, is gedaan.

4. De rechter-commissaris verleent de machtiging, bedoeld in het
eerste lid, indien:

a. de hoogte van de resterende betalingsverplichting van
aanzienlijk belang is, en;

b. er aanwijzingen bestaan dat aan de veroordeelde voorwerpen
toebehoren waarop krachtens artikel 577b verhaal kan worden
genomen.

5. De machtiging geldt voor ten hoogste zes maanden en kan op
vordering van de officier van justitie telkens met een zelfde duur
worden verlengd, totdat de maximale duur van twee jaren is bereikt.

6. De rechter-commissaris waakt tegen nodeloze vertraging van het
onderzoek. De officier van justitie verschaft eigener beweging of op
verzoek van de rechter-commissaris de benodigde inlichtingen.

7. Indien de officier van justitie oordeelt dat het onderzoek is
voltooid of dat er voor de voortzetting daarvan geen grond bestaat,
sluit hij het onderzoek bij schriftelijk gedagtekende beschikking. Een
afschrift van de beschikking wordt aan de veroordeelde tegen wie het
onderzoek was gericht betekend. De officier van justitie stelt de
rechter-commissaris van het eindigen van het onderzoek op de hoogte.

8. Het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde eindigt voorts:

a. indien de geldigheidsduur van een ingevolge het eerste lid
verleende machtiging is verstreken;

b. indien de veroordeelde alsnog aan diens betalingsverplichting
heeft voldaan.

Artikel 577bb

1. Ten behoeve van het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde
is de opsporingsambtenaar bevoegd, bij bevel daartoe van de officier
van justitie, in het belang van het onderzoek:

a. van eenieder te vorderen op te geven of, en zo ja welke,
vermogensbestanddelen hij onder zich heeft of heeft gehad, die
toebehoren of hebben toebehoord aan degene tegen wie het
onderzoek is gericht;

b. van degene die daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komt en
die anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens
verwerkt, te vorderen bepaalde opgeslagen of vastgelegde
identificerende gegevens, in de zin van artikel 126nc, tweede
lid, van een persoon te verstrekken;

c. aan iedere aanbieder van een communicatiedienst een vordering
te doen gegevens te verstrekken terzake van naam, adres,
postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruik van
een communicatiedienst in de zin van artikel 126la;

d. een persoon stelselmatig te volgen of stelselmatig de
aanwezigheid of het gedrag van een persoon waar te nemen;

e. zonder toestemming van de rechthebbende een besloten plaats,
niet zijnde een woning, te betreden dan wel een technisch
hulpmiddel aan te wenden 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.

2. Op de vordering bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is artikel
126a, derde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

3. Op de vordering bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is artikel
126nc, derde tot en met vijfde en zevende lid, van overeenkomstige
toepassing.

4. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bepalen dat bij de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, onder d, 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.

5. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bepalen dat bij de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, onder d, een besloten plaats, niet zijnde een woning, kan
worden betreden zonder toestemming van de rechthebbende.

6. Op het bevel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is artikel
126g, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

7. De opsporingsambtenaar kan in afwachting van de komst van de
deurwaarder de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om voor
verhaal vatbare voorwerpen veilig te stellen. Deze maatregelen kunnen
de vrijheid van personen die zich ter plaatse bevinden beperken.

Artikel 577bc

1. Een bevel van de officier van justitie als bedoeld in artikel 577bb
alsmede een wijziging, aanvulling, verlenging of intrekking daarvan,
wordt schriftelijk gegeven. Aan een schriftelijk bevel staat gelijk
een mondeling bevel dat onverwijld op schrift is gesteld.

2. Een bevel kan worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of ingetrokken.

3. Het bevel vermeldt:

a. de naam van de veroordeelde;

b. de geldigheidsduur van het bevel;

c. voor zover nodig, de wijze waarop aan het bevel toepassing
wordt gegeven.

4. Indien een besloten plaats wordt betreden, vermeldt het bevel
voorts:

a. de plaats waarop het bevel betrekking heeft;

b. bij toepassing van artikel 577bb, eerste lid, onderdeel e,
voorts het tijdstip waarop of de periode waarbinnen aan het bevel
uitvoering wordt gegeven.

5. De opsporingsambtenaar maakt van de uitvoering van het bevel
proces-verbaal op. Het proces-verbaal vermeldt:

a. de gegevens, bedoeld in het derde en vierde lid;

b. de wijze waarop aan het bevel uitvoering is gegeven;

c. de gegevens die naar aanleiding van een bevel of op een
vordering zijn verstrekt;

d. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden genoemd in artikel 577bb is voldaan.

6. Indien een bevel mondeling is gegeven en een wijziging, aanvulling,
verlenging of intrekking van een bevel, als bedoeld in het tweede lid,
niet op schrift is gesteld, wordt daarvan melding gemaakt in het
proces-verbaal.

Artikel 577bd

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek van
degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft
tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens, vorderen deze
gegevens te verstrekken.

2. Artikel 126nd, tweede tot en met vierde lid en zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens
proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. de gegevens bedoeld in artikel 126nd, derde lid;

b. de naar aanleiding van de vordering verstrekte gegevens;

c. de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek
worden gevorderd.

4. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek
bepalen dat een vordering als bedoeld in het eerste lid, betrekking
kan hebben op gegevens die eerst na het tijdstip van de vordering
worden verwerkt. De periode waarover de vordering zich uitstrekt is
maximaal vier weken en kan telkens met maximaal vier weken worden
verlengd. De officier van justitie vermeldt deze periode in de
vordering. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige
toepassing.

5. Indien een vordering betrekking heeft op gegevens die na het
tijdstip van de vordering worden verwerkt, wordt de vordering
beëindigd zodra de verwerking niet meer in het belang van het
onderzoek is. Van een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging
van de vordering doet de officier van justitie proces-verbaal opmaken.

6. De officier van justitie kan indien het belang van het onderzoek
dit dringend vordert bepalen dat degene tot wie de vordering is
gericht de gegevens direct na de verwerking verstrekt, dan wel telkens
binnen een bepaalde periode na de verwerking verstrekt. De officier
van justitie behoeft hiervoor voorafgaande schriftelijke machtiging
van de rechter-commissaris.

7. De officier van justitie kan indien het belang van het onderzoek
dit vordert bij of terstond na de toepassing van het eerste of het
vierde lid, degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij
kennis draagt van de wijze van versleuteling van de in het eerste en
vierde lid 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. Dit bevel wordt niet
gegeven aan de veroordeelde. Artikel 96a, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 577be

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek een
vordering doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een
communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die
gebruiker in de zin van artikel 126la.

2. Artikel 126n, eerste lid, tweede volzin, tweede en derde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

3. De officier van justitie doet van de vordering, bedoeld in het
eerste lid, proces-verbaal opmaken, waarin worden vermeld:

a. de naam van de veroordeelde;

b. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;

c. de gegevens die worden gevorderd;

d. indien de vordering betrekking heeft op gegevens die na het
tijdstip van de vordering worden verwerkt, de periode waarover de
vordering zich uitstrekt.

4. Artikel 126n, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 577bf

1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek aan
een opsporingsambtenaar bevelen dat met een technisch hulpmiddel niet
voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met
gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een
communicatiedienst, in de zin van artikel 126la, wordt opgenomen.

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na
voorafgaande schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris. De
artikelen 126m, derde en vierde lid, en 126ma zijn van overeenkomstige
toepassing.

3. Het bevel wordt gegeven voor een duur van ten hoogste vier weken.
Naast de gegevens bedoeld in artikel 577bc, derde lid, vermeldt het
bevel:

a. zo mogelijk het nummer of een andere aanduiding waarmee de
individuele gebruiker van de communicatiedienst wordt
geïdentificeerd, en:

b. voor zover bekend, de naam en het adres van de gebruiker, en:

c. de aard van het technisch hulpmiddel of de technische
hulpmiddelen waarmee de communicatie wordt opgenomen.

4. De officier van justitie kan, indien de in het eerste lid bedoelde
communicatie wordt opgenomen, indien het belang van het onderzoek dit
vordert, tot degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij
kennis draagt van de wijze van versleuteling van de communicatie, de
vordering richten medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van de
gegevens door hetzij deze kennis ter beschikking te stellen, hetzij de
versleuteling ongedaan te maken. De vordering wordt niet gericht tot
de veroordeelde. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

5. De vordering, bedoeld in het vierde lid, kan slechts worden gedaan
na voorafgaande schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.

6. Artikel 577bc, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 577bg

1. Indien het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde is
geëindigd, zijn de artikelen 126bb en 126dd van overeenkomstige
toepassing.

2. Zodra twee maanden zijn verstreken nadat het onderzoek is geëindigd
en aan de betrokkenen mededeling, bedoeld in artikel 126bb is gedaan,
draagt de officier van justitie ervoor zorg dat processen-verbaal en
voorwerpen waaraan gegevens kunnen worden ontleend en die zijn
verkregen met toepassing van de in de artikelen 577ba tot en met 577bf
genoemde bevoegdheden, worden vernietigd. Van de vernietiging wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 577c

1. Indien de veroordeelde niet aan het vonnis of arrest waarbij de
verplichting is opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de staat
ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel voldoet en
volledig verhaal op grond van de artikelen 574 tot en met 576 op diens
vermogen niet mogelijk is gebleken, kan de rechter op vordering van de
officier van justitie verlof tot de tenuitvoerlegging van lijfsdwang
van ten hoogste drie jaar verlenen.

2. De vordering tot het verlenen van het verlof wordt ingesteld en
behandeld door de raadkamer van het gerecht waarbij de zaak in laatste
feitelijke aanleg is behandeld.

3. De officier van justitie roept de veroordeelde op voor de
behandeling van de vordering. De behandeling vindt plaats in het
openbaar.

4. De vordering wordt niet toegewezen indien de veroordeelde
aannemelijk maakt dat hij buiten staat is aan de betalingsverplichting
te voldoen.

5. Bij de beoordeling van de vordering houdt de raadkamer rekening met
gedeeltelijke betalingen die door de veroordeelde zijn verricht en het
verhaal dat reeds ingevolge de artikelen 574 tot en met 576 door het
openbaar ministerie is genomen.

6. Bij toewijzing van de vordering bepaalt de raadkamer de duur van de
lijfsdwang. Op vordering van de officier van justitie, op verzoek van
de verdachte of ambtshalve kan de raadkamer de omvang van het nog
verschuldigde bedrag vaststellen. De toepassing van de lijfsdwang heft
de verschuldigdheid niet op. De beslissing van de raadkamer wordt aan
de veroordeelde betekend. Artikel 564 is van overeenkomstige
toepassing.

7. De lijfsdwang kan te allen tijde worden beëindigd door de officier
van justitie. De lijfsdwang eindigt indien de veroordeelde alsnog
volledig voldoet aan de verplichting tot betaling van het
verschuldigde bedrag. De veroordeelde kan de rechter verzoeken om
opheffing van de lijfsdwang. Artikel 577b, vierde en vijfde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 577d

1. Indien, bij een strafbeschikking of een bevel als bedoeld in
artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht, storting van een
waarborgsom als aanwijzing of bijzondere voorwaarde is gesteld, vinden
de artikelen 561, tweede lid, en derde lid, eerste zin en 572, eerste,
tweede en vierde lid overeenkomstige toepassing.

2. Voor de storting wordt in geen geval een langere termijn gesteld
dan drie maanden, te rekenen van de dag waarop het vonnis, het arrest
of de strafbeschikking voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden.

3. Teruggave van de waarborgsom geschiedt op last van het openbaar
ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis, het arrest of
de strafbeschikking is belast.

Artikel 578

1. Indien het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 257a
aanwijzingen geeft, bepaalt het daarbij de termijn binnen welke aan
die aanwijzingen moet zijn voldaan, en zo nodig tevens de plaats waar
zulks moet geschieden. De gestelde termijn kan worden verlengd.

2. Wanneer, binnen drie jaren na voldoening van een bedrag of
overdracht van voorwerpen, als bedoeld in artikel 257a, tweede lid,
onder c of in artikel 511c, blijkt dat dit een hogere waarde
vertegenwoordigt dan de som van het werkelijke voordeel verkregen door
middel of uit de baten van het strafbare feit of soortgelijke feiten,
beveelt het openbaar ministerie - hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek
van de gewezen verdachte of veroordeelde - de teruggave van een
geldbedrag gelijk aan het verschil.

3. Binnen veertien dagen nadat de gewezen verdachte of veroordeelde
kennis heeft gekregen van de beslissing op een overeenkomstig het
vorige lid gedaan verzoek, kan hij schriftelijk beklag doen bij het
gerecht ter griffie waarvan het bedrag is voldaan of het voorwerp is
overgedragen.

4. Het beklag kan ook worden gedaan wanneer dertig dagen zijn
verstreken sedert de indiening van het verzoek en daarop inmiddels nog
niet is beslist.

5. De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer vindt plaats
in het openbaar. Acht het gerecht het beklag gegrond, dan beveelt het
de teruggave van het in het tweede lid bedoelde verschil. Artikel
577b, negende lid, is van overeenkomstige toepassing. Tegen de
beslissing van de raadkamer staat geen rechtsmiddel open.

Artikel 578a

1. Indien de officier van justitie overeenkomstig artikel 511c een
schikking met de verdachte of veroordeelde aangaat, bepaalt hij de
termijn waarbinnen aan de termen van die schikking moet worden
voldaan. Tot dat tijdstip is de termijn waarbinnen ingevolge artikel
511b, eerste lid, een vordering aanhangig moet zijn gemaakt geschorst.
Door voldoening aan die termen vervalt het recht tot indiening van de
vordering of is, indien die vordering reeds is ingediend, de zaak van
rechtswege geëindigd.

2. Wanneer na voldoening aan die termen blijkt van omstandigheden die
de toepasselijkheid van de maatregel bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht zouden hebben uitgesloten, kan de gewezen
verdachte of veroordeelde de officier van justitie verzoeken om
teruggave van betaalde geldbedragen of overgedragen voorwerpen.

3. Binnen veertien dagen nadat de gewezen verdachte of veroordeelde
kennis heeft gekregen van de beslissing op een overeenkomstig het
voorgaande lid gedaan verzoek, kan hij schriftelijk beklag doen bij de
rechtbank waarbij de officier van justitie is geplaatst.

4. Het beklag kan ook worden gedaan wanneer dertig dagen zijn
verstreken sedert de indiening van het verzoek en inmiddels daarop
niet is beslist.

5. Acht de rechtbank het beklag gegrond, dan beveelt zij de teruggave
van betaalde geldbedragen of overgedragen voorwerpen naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid.

6. De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer vindt plaats
in het openbaar.

7. Het verzoek, bedoeld in het tweede lid, kan niet meer worden gedaan
nadat drie jaren zijn verstreken sedert de dag waarop het bedrag of
het laatste gedeelte daarvan, is betaald.

Derde afdeling A. Gijzeling

Artikel 578b

1. De officier van justitie kan, indien niet of niet volledig verhaal
heeft plaatsgevonden overeenkomstig de artikelen 574, 575 en 576, bij
de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar het
adres is van degene aan wie in een strafbeschikking de geldboete is
opgelegd waarvoor verhaal is gezocht, een vordering instellen om te
worden gemachtigd het dwangmiddel gijzeling jegens deze toe te passen.
Als het adres van degene aan wie de geldboete is opgelegd wordt
aangemerkt het in de basisregistratie personen vermelde adres alsmede
het adres dat de verdachte bij het doen van verzet heeft opgegeven.
Indien degene aan wie de geldboete is opgelegd niet als ingezetene
staat ingeschreven in de basisregistratie personen, kan de vordering
tevens door de officier van justitie in het arrondissement
Noord-Nederland bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland
worden ingesteld.

2. De kantonrechter bepaalt de duur van de gijzeling, die ten minste
één dag en ten hoogste een week beloopt per strafbaar feit. Voor elke
volle EUR 25 van het bedrag waarvoor verhaal is gezocht, wordt niet
meer dan één dag opgelegd.

3. Op de vordering wordt niet beslist dan nadat degene aan wie de
geldboete is opgelegd door de kantonrechter is gehoord, althans
behoorlijk is opgeroepen. De oproeping van degene die niet als
ingezetene staat ingeschreven in de basisregistratie personen en die
bij het doen van verzet geen adres heeft opgegeven, vindt plaats in de
Staatscourant. Indien degene aan wie de geldboete is opgelegd niet
bekend is met de vervolging, wordt de oproeping betekend. Tegen de
beslissing van de kantonrechter staat geen rechtsmiddel open. Artikel
273, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. De officier van justitie of de ambtenaar die door hem is belast met
de toepassing van de gijzeling heeft voor het in gijzeling stellen van
degene aan wie de geldboete is opgelegd toegang tot elke plaats.

5. De gijzeling wordt gestaakt zodra het verschuldigde bedrag is
betaald. De toepassing van gijzeling heft de verschuldigdheid niet op.

Vierde afdeeling. Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden of van andere
gevonniste personen

Artikel 579

Indien iemand die tot het ondergaan van straf is aangehouden, blijft
ontkennen de veroordeelde te zijn, of indien daaromtrent niettegenstaande
erkentenis twijfel blijft bestaan, beslist het gerecht dat in eersten
aanleg van het strafbaar feit heeft kennis genomen, of hij al of niet de
veroordeelde is.

Artikel 580

1. Tot het onderzoek wordt, op de vordering van het openbaar
ministerie, in eene door het gerecht te bepalen terechtzitting met den
meesten spoed overgegaan.

2. Het openbaar ministerie doet de aangehoudene, de getuigen en
deskundigen die van zijnentwege zullen worden gehoord en die waarop de
aangehoudene zich beroept, dagvaarden of oproepen. Het tweede lid van
artikel 260 vindt met betrekking tot al deze getuigen overeenkomstige
toepassing.

3. Indien het openbaar ministerie weigert een getuige of deskundige te
doen oproepen, kan het gerecht op verzoek van de aangehoudene de
oproeping van die getuige of deskundige bevelen. De artikelen 263 en
264 zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Indien de zaak bij een rechterlijk college is aangebracht, wordt de
aangehoudene door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op last
van de voorzitter een raadsman toegevoegd. Ten aanzien van de raadsman
gelden de bepalingen van de derde titel van het Eerste Boek.

Artikel 581

1. Het onderzoek en de beslissing geschieden overeenkomstig de
bepalingen van Titel VI van het Tweede Boek of van Titel I van het
Vierde Boek, naar gelang de zaak bij een rechtbank of bij de Hoge Raad
is aangebracht. Artikel 394 is van overeenkomstige toepassing.

2. Voor zover de in het eerste lid genoemde bepalingen betrekking
hebben op een getuige wiens identiteit niet of slechts ten dele
blijkt, vinden zij geen toepassing.

Artikel 582

Indien het gerecht de identiteit niet aanneemt, gelast het de
invrijheidstelling. In het andere geval wordt de tenuitvoerlegging geacht
te zijn aangevangen op het oogenblik der vrijheidsbeneming.

Artikel 583

1. De vonnissen en arresten, houdende beslissingen omtrent de
identiteit, zijn vatbaar voor zoodanig beroep als tegen de vonnissen
of arresten waarbij over het strafbaar feit uitspraak werd gedaan,
openstond.

2. Het beroep wordt naar de gewone regelen ingesteld en vervolgd. Het
onderzoek en de beslissing geschieden overeenkomstig den Tweeden of
Derden Titel van het Derde Boek, naar gelang hooger beroep dan wel
beroep in cassatie is ingesteld.

Artikel 584

Ten aanzien van personen die tot het ondergaan van eenigen maatregel zijn
aangehouden, vindt deze afdeeling overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat, indien de identiteit wordt aangenomen, tot toepassing van
den maatregel wordt overgegaan.

Vijfde afdeeling. Wijze van kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan
natuurlijke personen

Artikel 585

1. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke
personen, als in dit wetboek en het Wetboek van Strafrecht voorzien,
geschiedt door:

a. betekening;

b. toezending;

c. mondelinge mededeling.

2. Betekening geschiedt door uitreiking van een gerechtelijk schrijven
op de bij de wet voorziene wijze.

3. Toezending geschiedt door middel van een gewone of aangetekende
brief over de post dan wel op een bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur bepaalde wijze.

4. Een mondelinge mededeling wordt zo spoedig mogelijk in een
proces-verbaal of anderszins schriftelijk vastgelegd.

Artikel 586

1. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen behoeft alleen door
betekening te geschieden in de gevallen bij de wet bepaald.
Dagvaardingen en aanzeggingen die aan het openbaar ministerie of de
procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn opgedragen, worden steeds
betekend, tenzij de wet anders bepaalt of toelaat.

2. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in andere gevallen
geschiedt door toezending, tenzij de wet bepaalt of toelaat dat de
kennisgeving mondeling wordt gedaan.

Artikel 587

1. De uitreiking van het gerechtelijk schrijven als bedoeld in artikel
585, tweede lid, geschiedt door de post.

2. De uitreiking kan in spoedeisende gevallen of, indien dit om enige
andere reden wenselijk is, door het openbaar ministerie worden
opgedragen aan een ambtenaar van politie, aangesteld voor de
uitvoering van de politietaak, dan wel een andere ambtenaar of
functionaris, voor zover die ambtenaar of functionaris door Onze
Minister van Veiligheid en Justitie daartoe is aangewezen.

Artikel 588

1. De uitreiking geschiedt:

a. aan hem wie in Nederland in verband met de strafzaak waarop de
uit te reiken gerechtelijke mededeling betrekking heeft rechtens
zijn vrijheid is ontnomen en aan hem wie in Nederland in andere
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen
rechtens zijn vrijheid is ontnomen: in persoon;

b. aan alle anderen: in persoon of indien betekening in persoon
niet is voorgeschreven en de mededeling in Nederland wordt
aangeboden:

1°. aan het adres waar de geadresseerde als ingezetene is
ingeschreven in de basisregistratie personen, dan wel,

2°. indien de geadresseerde niet als ingezetene is
ingeschreven in de basisregistratie personen, aan de woon-
of verblijfplaats van de geadresseerde, dan wel,

3°. indien de geadresseerde niet als ingezetene is
ingeschreven in de basisregistratie personen noch een
feitelijke woon- of verblijfplaats van hem bekend is, aan de
griffier van de rechtbank van het arrondissement waar de
zaak zal dienen of laatstelijk heeft gediend.

2. De uitreiking aan de geadresseerde van wie de woon- of
verblijfplaats in het buitenland bekend is, geschiedt door toezending
van de mededeling door het openbaar ministerie, hetzij rechtstreeks,
hetzij door tussenkomst van de bevoegde buitenlandse autoriteit of
instantie en, voor zover een verdrag van toepassing is, met
inachtneming van dat verdrag. Dagvaardingen worden vertaald in de taal
of een van de talen van het land waar de geadresseerde verblijft dan
wel, voor zover aannemelijk is dat hij slechts een andere taal machtig
is, in die taal. Met betrekking tot andere gerechtelijke mededelingen
kan volstaan worden met een vertaling van de essentiële onderdelen
daarvan. Indien de bevoegde buitenlandse autoriteit of instantie
bericht dat de mededeling aan de geadresseerde is uitgereikt, geldt
deze uitreiking als betekening in persoon, zonder dat hiervan nog uit
een afzonderlijke akte behoeft te blijken.

3. Indien in het geval bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder
1° of 2°,

a. de geadresseerde niet wordt aangetroffen, geschiedt de
uitreiking aan degene die zich op dat adres bevindt en die zich
bereid verklaart het stuk onverwijld aan de geadresseerde te doen
toekomen;

b. niemand wordt aangetroffen, geschiedt de uitreiking aan de
geadresseerde of aan een door deze gemachtigde op de plaats die
vermeld wordt in een schriftelijk bericht dat op het in de
mededeling vermelde adres wordt achtergelaten. Uitreiking aan een
door de geadresseerde schriftelijk gemachtigde geldt als
betekening in persoon;

c. geen uitreiking heeft kunnen geschieden, wordt de mededeling
teruggezonden aan de autoriteit van welke zij is uitgegaan.
Indien blijkt dat de geadresseerde op de dag van aanbieding en
tenminste vijf dagen nadien als ingezetene in de basisregistratie
personen was ingeschreven op het in de mededeling vermelde adres,
wordt de mededeling vervolgens uitgereikt aan de griffier van de
rechtbank van het arrondissement waar de zaak zal dienen of
laatstelijk heeft gediend. Het openbaar ministerie zendt alsdan
een afschrift van de mededeling onverwijld toe aan dat adres, van
welk feit aantekening wordt gedaan op de akte van uitreiking,
bedoeld in artikel 589.

4. In het belang van een goede uitvoering van dit artikel kunnen bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden
gesteld.

Artikel 588a

1. In de navolgende gevallen wordt een afschrift van de dagvaarding of
oproeping van de verdachte om op de terechtzitting of nadere
terechtzitting te verschijnen toegezonden aan het laatste door de
verdachte opgegeven adres:

a. indien de verdachte bij zijn eerste verhoor in de
desbetreffende strafzaak aan de verhorende ambtenaar een adres in
Nederland heeft opgegeven waaraan mededelingen over de strafzaak
kunnen worden toegezonden;

b. indien de verdachte bij het begin van het onderzoek op de
terechtzitting in eerste aanleg een adres in Nederland heeft
opgegeven waaraan mededelingen over de strafzaak kunnen worden
toegezonden;

c. indien door of namens de verdachte bij het instellen van een
gewoon rechtsmiddel in de betrokken zaak een adres in Nederland
is opgegeven waaraan mededelingen over de strafzaak kunnen worden
toegezonden.

2. De verdachte kan in het adres, bedoeld in het eerste lid, wijziging
brengen door een verklaring in persoon af te leggen bij het openbaar
ministerie bij hetwelk de zaak in behandeling is.

3. Verzending van een afschrift als bedoeld in het eerste lid kan
achterwege worden gelaten indien:

a. het opgegeven adres gelijk is aan het adres waaraan de
dagvaarding of oproeping ingevolge artikel 588 moet worden
uitgereikt;

b. de verdachte, nadat hij bij een eerdere gelegenheid als
bedoeld in het eerste lid een adres heeft opgegeven waaraan
mededelingen over de strafzaak kunnen worden toegezonden, bij een
volgende gelegenheid uitdrukkelijk te kennen geeft dit adres niet
te willen handhaven;

c. de dagvaarding of oproeping inmiddels aan de verdachte in
persoon dan wel aan een andere persoon als bedoeld in artikel
588, derde lid, onder b, is uitgereikt.

4. Bij de verzending, bedoeld in het eerste lid, wordt de voor de
dagvaarding of oproeping geldende termijn in acht genomen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit
artikel.

Artikel 589

1. Van iedere uitreiking als bedoeld in artikel 585, tweede lid, wordt
een akte opgemaakt, waarin zijn vermeld:

1°. de autoriteit van welke het gerechtelijk schrijven uitgaat;

2°. het nummer van het schrijven;

3°. de persoon voor wie het schrijven bestemd is;

4°. de persoon aan wie het is uitgereikt;

5°. de plaats van uitreiking;

6°. de dag en het uur van uitreiking.

2. Wordt met het gerechtelijk schrijven gehandeld overeenkomstig de
eerste volzin van artikel 588, derde lid, aanhef en onderdeel c, dan
vermeldt de akte de dag van aanbieding van het stuk aan het adres van
degene voor wie het bestemd is.

3. De akte wordt door hen die met de uitreiking zijn belast, ieder
voor zover het zijn bevindingen en handelingen betreft, ter plaatse
van die bevindingen en handelingen naar waarheid opgemaakt en terstond
ondertekend.

4. Het model van de akte wordt vastgesteld door Onze Minister van
Veiligheid en Justitie. Deze kan nadere voorschriften geven in het
belang van een goede uitvoering van dit artikel. Deze voorschriften
worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 590

1. De rechter kan, indien de uitreiking niet heeft plaats gehad
overeenkomstig het bepaalde in artikel 588, eerste en derde lid, en
589, de betekening nietig verklaren.

2. Indien de geadresseerde als ingezetene is ingeschreven in de
basisregistratie personen, doch ter terechtzitting blijkt dat hij
feitelijk op een ander adres verblijft, kan de rechter de oproeping
van de niet verschenen verdachte bevelen.

3. Indien aan de verzendplicht ingevolge artikel 588a niet of niet
tijdig is voldaan, beveelt de rechter de schorsing van het onderzoek
ter terechtzitting tenzij:

a. zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit
dat de dag van de terechtzitting of nadere terechtzitting de
verdachte tevoren bekend was, dan wel

b. zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
voortvloeit dat de verdachte kennelijk geen prijs stelt op
berechting in zijn tegenwoordigheid.

Titel II. Kosten

Artikel 591

1. Aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen wordt uit 's Rijks kas
een vergoeding toegekend voor de kosten, welke ingevolge het bij en
krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde ten laste van de
gewezen verdachte zijn gekomen, voor zover de aanwending dier kosten
het belang van het onderzoek heeft gediend of door de intrekking van
dagvaardingen of rechtsmiddelen door het openbaar ministerie nutteloos
is geworden.

2. Het bedrag van de vergoeding wordt op verzoek van de gewezen
verdachte of zijn erfgenamen vastgesteld. Het verzoek moet worden
ingediend binnen drie maanden na het eindigen van de zaak. De
vaststelling geschiedt bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor
de zaak tijdens de beëindiging daarvan werd vervolgd of anders het
laatst werd vervolgd, en wel door de rechter of raadsheer in de
enkelvoudige kamer die de zaak heeft behandeld of, indien de
behandeling van de zaak plaatsvond door een meervoudige kamer, door de
voorzitter daarvan. De rechter of raadsheer geeft voor het bedrag van
de vergoeding een bevelschrift van tenuitvoerlegging af.

3. De behandeling van het verzoek door de raadkamer vindt plaats in
het openbaar.

4. Uitbetaling geschiedt door de griffier.

5. Een en ander vindt overeenkomstige toepassing op rechtsgedingen tot
herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen, op de
behandeling van vorderingen als bedoeld in de artikelen 509j en 509o
of het beroep als bedoeld in artikel

509v en op de behandeling van klaagschriften als bedoeld in de
artikelen 552a tot en met 552b.

Artikel 591a

1. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel en
zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van
Strafrecht wordt aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen uit 's
Rijks kas een vergoeding toegekend voor zijn ten behoeve van het
onderzoek en de behandeling der zaak gemaakte reis- en verblijfkosten,
berekend op de voet van het bij en krachtens de Wet tarieven in
strafzaken bepaalde.

2. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel en
zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van
Strafrecht kan aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen uit 's
Rijks kas een vergoeding worden toegekend voor de schade welke hij
tengevolge van tijdverzuim door de vervolging en de behandeling der
zaak ter terechtzitting werkelijk heeft geleden, alsmede, behoudens
voorzover artikel 44a van de Wet op de rechtsbijstand van toepassing
is, in de kosten van een raadsman. Een vergoeding voor de kosten van
een raadsman gedurende de verzekering en de voorlopige hechtenis is
hierin begrepen. Een vergoeding voor deze kosten kan voorts worden
toegekend in het geval dat de zaak eindigt met oplegging van straf of
maatregel op grond van een feit, waarvoor voorlopige hechtenis niet is
toegelaten.

3. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing voor ouders
van een minderjarige verdachte, die zijn opgeroepen ingevolge artikel
496, eerste lid.

4. De artikelen 90, 91 en 591, tweede tot en met vijfde lid zijn van
overeenkomstige toepassing.

5. Indien de gewezen verdachte na het indienen van zijn verzoek
overleden is, geschiedt de toekenning ten behoeve van zijn erfgenamen.

Artikel 592

1. De kosten van uitlevering of overbrenging van voorwerpen ingevolge
een bevel van de rechter-commissaris of van de officier van justitie
kunnen de betrokken persoon op de begroting van de rechter-commissaris
of van de officier van justitie uit 's Rijks kas worden vergoed.

2. De kosten van het nakomen van een vordering tot het verstrekken van
gegevens of tot het medewerking verlenen aan het ontsleutelen van
gegevens krachtens de artikelen 126m, 126n, 126nc tot en met 126ni,
126t, 126u, 126uc tot en met 126ui en 126zja tot en met 126zp kunnen
de betrokkene uit 's Rijks kas worden vergoed. Hierbij kan een lager
bedrag worden vergoed voor zover degene tot wie het bevel zich richt,
niet de administratie heeft gevoerd en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers heeft bewaard als voorgeschreven
in artikel 10 van Boek 2 en artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek.

3. De rechter-commissaris of de officier van justitie geeft een
bevelschrift van tenuitvoerlegging af.

Artikel 592a

Indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, beslist de
rechter die een uitspraak als bedoeld in artikel 333 of 335 doet, over de
kosten door de benadeelde partij, de verdachte en, in het in artikel 51g,
vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Algemene bepaling

Artikel 593

1. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen,
gesteld in de artikelen 50, tweede lid, tweede volzin, 345, 379 en
396.

2. Voor de toepassing van de Algemene termijnenwet worden de
termijnen, gesteld in de artikelen 265, eerste lid, 370, eerste lid,
en 398, sub 1°, als termijnen in de zin van artikel 1, tweede lid, van
die wet aangemerkt.

Slotbepaling

Het in werking treden van het Wetboek van Strafvordering wordt nader bij
de wet geregeld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Januari 1921

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

HEEMSKERK.

Uitgegeven den acht en twintigsten Januari 1921.

De Minister van Justitie,

HEEMSKERK.

3.32.20 STRAFWET

Titel XX. Mishandeling

Artikel 300

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 4. Met mishandeling
wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. 5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Artikel 304

De in de artikelen 300-303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd:

1°. ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke
betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel of zijn kind;

2°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van
zijn bediening;

3°. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

3.32.21 SYMPTOMEN

negatieve symptomen

Mensen die antipsychotica slikken krijgen last van disfunctioneren op de volgende gebieden:

1. beweging

2. geheugen
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3. wilsmotivering

4. gedrag en cognitie

5. aandacht

6. remming van prolactin productie

7. slaap

8. gemoed

9. leren

vergiftiging

De medicijnen zijn hoog giftig, gebruik brengt levensgevaar met zich mee en zolang een arts de bloedspiegel van een
medicijn niet meet word de toestand van vergiftiging niet opgeheven. Dodelijk als de noodzakelijke verpleging niet
aanwezig is om medicijnen snel af te bouwen.

Milde symptomen van vergiftiging:

1. gedragsveranderingen (bijv., rusteloosheid, crankiness)

2. diarree

3. duizeligheid

4. slaperigheid

5. vermoeidheid

6. hoofdpijn

7. verlies van eetlust

8. kleine huid- of oogirritaties

9. misselijkheid of maagklachten

10. passen hoest (hoest die komt en gaat)

11. pijn of stijfheid in de gewrichten

12. dorst

Matige symptomen van vergiftiging:

1. wazig zicht

2. Verwarring en desoriëntatie

3. ademhalingsproblemen

4. kwijlen

5. overmatig tranen

6. koorts

7. lage bloeddruk (hypotensie)

8. verlies van spiercontrole en spiertrekkingen

9. bleekheid (bleekheid) of gespoeld of gelige huid

10. aanhoudende hoest

11. snelle hartslag
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12. toevallen

13. ernstige diarree

14. ernstige misselijkheid

15. maagkrampen

16. zweten

17. dorst

18. bevend

19. zwakte

Belangerijkste symptomen van vergiftiging:

1. hartstilstand

2. krampen

3. diffuse intravasale stolling (mits ongecontroleerde bloeden of bloedstolling veroorzaakt)

4. oesofageale vernauwing (vernauwing van het orgaan dat voedsel uit de mond draagt naar de maag)

5. koorts (vaak hoog)

6. onvermogen om te ademen

7. versnelde ademhaling (snelle ademhaling)

8. verlies van bewustzijn

9. spiertrekkingen (ongecontroleerd en ernstige)

10. snelle hartslag met een lage bloeddruk

11. ademnood dat intubatie vereist (betreft het passeren van een buis naar beneden de luchtpijp [luchtpijp] om de
longen te ademen bijstand te verlenen; mechanische beademing [dwz een ventilator] kan nodig zijn)

12. epileptische aanvallen die niet reageren op de behandeling (de zogenaamde status epilepticus)

13. dorst (vaak extreme)

bijwerking

Bijwerkingen van antipsychotica:

1. psychische verschijnselen

2. sufheid

3. algemene lichamelijke klachten.

4. parkinsonisme

5. plotselinge verslapping en spanning van de spieren (acute dystonie)

6. late bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie)

7. maligne neuroleptica syndroom

8. duizeligheid bij opstaan door verlaagde bloeddruk

9. gewichtstoename

10. menstruatiestoornissen
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ontwenning

Ontwenningsverschijnselen bij antipsychotica:

1. misselijkheid

2. duizeligheid

3. overgeven

4. heet of koud voelen

5. verminderde eetlust

6. spierpijn

7. overmatig zweten

8. trillen

9. slapeloosheid

10. vreemde gevoelsgewaarwording (bijvoorbeeld het gevoel hebben dat er mieren over de huid kruipen)

11. rusteloosheid

12. angst

13. diarree

14. loopneus

3.32.22 todo

Brief over dat het geen behandeling is maar mishandeling en dus langs de strafrecht moet en niet de medische
tuchtrechter. Met de vraag om strafrechtelijke vervolging ook daadwerkelijk voor de nu behandelde patienten in
te stellen.

Brief is aan voorzitters advocatuur en rechter verenigingen om deze vraag te geleiden naar hun leden. Dit om nieuwe
WvGGZ te voorkomen.

Uitleg over hoe het toedienen van antipsychotica opzettelijke benadeling van de gezondheid is.
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3.32.23 tussenkomst

3.32.24 TWEEDE KAMER

Behandeling met antispsychotica is opzettelijke benadeling van de gezondheid gepleegd door toediening van voor het
leven of de gezondheid schadelijke stoffen, om met die benadeling van de gezondheid te proberen de psychotische
symptomen te verminderen.

kortom:

Antipsychotica brengen schade toe aan de hersenen in de hoop de psychotische symptomen te verminderen. De schade
die men toebrengt is opzettelijk en daarmee is het mishandeling.

Een wet die daartoe verplicht en op die manier de mishandeling niet strafbaar maakt, maakt de behandeling nog niet
een niet strafbaar feit. Er word nog steeds een strafbaar feit gepleegd, waar men schuldig aan is en wat men direct
dient te stoppen. Men kan hoogstens niet strafbaar pleiten, niet het gedogen van het plegen van een strafbaar feit.

Het is de plicht van het Openbaar Ministerie om op te treden als er strafbare feiten worden gepleegd, ook als vervolging
tot niet strafbaar leid, met als argument dat het plegen van strafbare feiten gestopt moet worden.

Met het aannemen van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidzorg maakt de Tweede Kamer de behandeling met
antipsychotica verplicht en daarmee mishandeling gepleegd door het toedienen van voor het leven en de gezondheid
schadelijke stoffen niet strafbaar.

De Tweede Kamer maakt zich hiermee schuldig aan het op grote schaal mogelijk maken van mishandeling.
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3.32.25 UITSPRAAK

3.32.26 UITSTROOM

Categorie Uitstroom vanwege:

1. Werk

‘arbeid in dienstbetrekking’ of ‘zelfstandig beroep of bedrijf’

2. Scholing

‘gaan volgen onderwijs met studiefinanciering’

3. Andere inkomsten

‘uitkering arbeidsongeschiktheid’ of ‘alimentatie’, ‘vermogensopbrengsten’, ‘ander inkomen’ of ‘uitkering werk-
loosheid’.

4. Handhaving

‘overschrijden maximale verblijfsduur buitenland’, ‘geen inlichtingen’, ‘niet verschenen op herhaalde oproep inlichtin-
genplicht’, ‘niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek’ of ‘kunnen volgen van onderwijs maar dit niet
doen’

5. Verloop

‘bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd’, ‘overlijden’, ‘detentie’, ‘verhuizing naar andere gemeente’, ‘verhuizing
naar buitenland’ of ‘aangaan relatie’.
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6. Overig

‘andere oorzaak’ of ‘oorzaak partner’

3.32.27 URLS

APENRECHT

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

ZWARE LICHAMELIJK LETSEL

• http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2001:AB0495

VAN OS GEEFT SCHADELIJKHEID TOE.

• https://www.psychosenet.nl/antipsychotica-en-dss/

DOPAMINE WERKING

• http://www.news-medical.net/health/Dopamine-Functions.aspx

ZYPREXA ONDERZOEK

• http://www.rug.nl/research/portal/publications/pub(7cd87f64-45e5-4b41-a90f-00e270ba1609).html

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

• http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

Acute Geestelijke Gezondheidszorg: Knelpunten en verbetervoorstellen in de keten

• http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/11/acute-geestelijke-
gezondheidszorg-knelpunten-en-verbetervoorstellen-in-de-keten.html

F-ACT leid niet tot minder opnames

• http://mgv.boomtijdschriften.nl/artikelen/GV-67-6-319_Zorggebruik%20van%20patinten%20in%20ACT%20of%20FACT%20.html

“Hier vond men dat alleen in regio’s waar teams werkten met optimale 24-uursbereikbaarheid het aantal opnames met
20% verminderde en de opnameduur met 10% werd bekort. Regio’s met teams die deze 7*24 uur bereikbaarheid niet
hadden georganiseerd, lieten geen reductie in aantal opnames of opnameduur zien.”

• http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/434/articles/8318

24 uur per dag zorg in de nabijheid omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen

• http://www.psynip.nl/website-openbaar-themas/sector-gezondheidszorg/langdurige-zorg/2015035366-hhm-
afwegingskader-concept-bestuurlijke-consultatie-1-povoopen.pdf

Antipsychotica resulteren in zenuwcellen sterfte

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/

Thematische wetsevalutatie Verplichte GGZ

• http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/thematische-wetsevaluatie-gedwongen-zorg/

Rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen openbaar ministerie (Commissie Hoekstra) naar
aanleiding van de zaak-Bart van U.

• http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z12483&did=2015D25147

Omvang van het probleem

Jaarlijks zijn er rond de 24 000 mensen met ernstige psychiatrische problemen die geen contact hebben met de hulpver-
lening. Ze zijn niet opgenomen en doen vaak ook geen beroep op andere vormen van hulp.
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Voor naar schatting 8000 van deze mensen is er daarbij sprake van geregeld optredende acute nood, bijvoorbeeld door
verergering van ziekteverschijnselen, zoals wanen of hallucinaties, al dan niet in combinatie met verslavingsproble-
men. Vaak hebben deze patiënten ook grote sociale problemen, zoals geen onderdak en gebrek aan voedsel en geld.
Ze verzorgen zichzelf slecht en hebben vaak geen contact met familie.

Deze groep van naar schatting 8000 mensen krijgt of zoekt vaak niet de zorg die hulpverleners, familieleden en andere
betrokkenen noodzakelijk achten. Soms is er noodgedwongen sprake van overlast voor de omgeving. Maar mensen
kunnen ook vereenzamen en verkommeren, soms zichtbaar op straat, vaak zonder dat anderen dit waarnemen.

• http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/samenvatting_noodgedwongen_0.pdf

“Dit betekent dat met de WvGGZ veel meer ambulante dwang mogelijk wordt. “

• http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/Politie%20en%20verwarde%20personen%20_DSP-groep.pdf

“De commissie schrijft dat de regiebehandelaar verantwoordelijk is voor de integrale behandeling (paragraaf 5.2 van
het advies). Hij draagt echter niet de verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners tijdens het behandel-
ingstraject uitgevoerde verrichtingen die zijn gelegen buiten het terrein waarop hij zelf deskundig is.”

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/01/beantwoording-kamervragen-over-advies-
hoofdbehandelaarschap-ggz

Tweede nota van wijziging WvGGZ

• http://www.ypsilon.org/download/?id=18770429&download=1

• https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2014/07/13/recente-activiteiten-en-reactie-op-tweede-nota-van-
wijziging-wetsvoorstel-verplichte-ggz/

• https://tekeertegendeisoleer.files.wordpress.com/2014/07/reactie-mindrights_tweedenotavanwijziging-
wvggz.pdf

• https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/03/31/kamerbrief-
over-evaluatie-gedwongen-zorg-en-vertrouwenswerk/kamerbrief-over-evaluatie-gedwongen-zorg-en-
vertrouwenswerk.pdf

• http://www.platformggz.nl/lpggz/download/wet-verplicht-ggz/wet.verplichte.ggz.hoorzitting.pdf

• http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Gezamenlijke%20Factsheet%20Wet%20verplichte%20GGZ%20-
%202014.pdf

• http://netwerk-kjp.nl/data/uploads/naar-aanleiding-verslag-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg.pdf

• https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140325/nader_verslag/document3/f=/vjiciqay0pxn.pdf

• https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140206/advies_van_andere_adviesorganen/document3/f=/vjr5ino1g5y9.pdf

• https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130930/nota_van_wijziging/document3/f=/vjdqe7hcwf5n.pdf

F-ACT en minister

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/09/21/kamerbrief-over-situatie-forensische-f-
act-teams?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

de Kabinetsreactie op de thematische wetsevaluatie over gedwongen zorg van ZonMw

• https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/09/01/thematische-
wetsevaluatie-gedwongen-zorg/thematische-wetsevaluatie-gedwongen-zorg.pdf

3.32.28 VERDRAG

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag,
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Overwegend dat, overeenkomstig de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde beginselen, de erkenning
van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid,
gerechtigheid en vrede in de wereld, Erkennend dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de
mens,

Overwegend dat krachtens het Handvest, inzonderheid artikel 55 daarvan, de Staten verplicht zijn de universele eerbied
voor en de inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen, Gelet op artikel
5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en op artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, welke beide artikelen bepalen dat niemand mag worden onderworpen aan foltering,
noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

Voorts gelet op de Verklaring inzake de bescherming van alle mensen tegen onderwerping aan foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, door de Algemene Vergadering aanvaard op 9 december
1975, Geleid door de wens de bestrijding van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing in de gehele wereld doeltreffender te doen zijn,

Zijn overeengekomen als volgt:

DEEL I

Artikel 1

1. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering” verstaan iedere handeling waardoor opzettelijk
hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oog-
merken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor
een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben
begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op
discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van
dan wel met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële
hoedanigheid handelt. Foltering omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend
met wettige straffen.

2. Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen die bepalingen met een ruimere werk-
ingssfeer omvatten of kunnen omvatten.

Artikel 2

1. Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of andere
maatregelen ter voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend gebied.

2. Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om een oorlogstoestand, een oorlogsdreiging,
binnenlandse politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan worden aangevoerd als recht-
vaardiging voor foltering.

3. Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als
rechtvaardiging voor foltering.

Artikel 3

1. Geen enkele Staat die partij is bij dit Verdrag, mag een persoon uitzetten of terugzenden („refouler”) naar of
uitleveren aan een andere Staat wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij daar gevaar zou lopen
te worden onderworpen aan foltering.

2. Bij het vaststellen of zodanige redenen aanwezig zijn, dienen de bevoegde autoriteiten rekening te houden met
alle van belang zijnde overwegingen waaronder, waar van toepassing, het bestaan in de betrokken Staat van een
samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten.

Artikel 4

1. Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn krachtens zijn strafrecht.
Hetzelfde geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van personen die medeplichtigheid of deelneming
aan foltering opleveren.
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2. Iedere Staat die Partij is, stelt deze delicten strafbaar met passende straffen, waarbij rekening wordt gehouden
met de ernstige aard ervan.

Artikel 5

1. Iedere Staat die Partij is, neemt de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn rechtsmacht ten
aanzien van de in artikel 4 bedoelde delicten, en wel in de volgende gevallen: (a) wanneer de delicten worden gepleegd
binnen een grondgebied onder zijn rechtsmacht of aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in die Staat is gereg-
istreerd; (b) wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is; (c) wanneer het slachtoffer onderdaan van die Staat is,
indien die Staat zulks passend acht.

2. Iedere Staat die Partij is, neemt tevens de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn rechts-
macht ten aanzien van zodanige delicten in de gevallen waarin de verdachte zich bevindt binnen een onder zijn
rechtsmacht vallend grondgebied en deze Staat hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van de in het eerste
lid van dit artikel genoemde Staten.

3. Dit Verdrag sluit geen enkele strafrechtelijke rechtsmacht uit die wordt uitgeoefend overeenkomstig het na-
tionale recht.

Artikel 6

1. Iedere Staat die Partij is, binnen wiens grondgebied zich een persoon bevindt die ervan wordt verdacht een in
artikel 4 bedoeld delict te hebben gepleegd, neemt deze in hechtenis of treft andere wettelijke maatregelen ten
einde zijn aanwezigheid te waarborgen, nadat deze Staat zich ervan heeft overtuigd, na een onderzoek van de
deze ter beschikking staande gegevens, dat de omstandigheden zulks rechtvaardigen. De hechtenis en andere
wettelijke maatregelen dienen overeen te stemmen met het bepaalde in de wetgeving van die Staat, doch mogen
slechts zolang worden voortgezet als nodig is om een strafvervolging of uitleveringsprocedure in te stellen.

2. Een zodanige Staat stelt onmiddellijk een voorlopig onderzoek naar de feiten in.

3. Aan ieder die zich ingevolge het eerste lid van dit artikel in hechtenis bevindt, dient hulp te worden geboden
om zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de dichtstbijzijnde bevoegde vertegenwoordiger van de Staat
waarvan hij onderdaan is, of, indien hij staatloos is, met de vertegenwoordiger van de Staat waar hij gewoonlijk
verblijft.

4. Wanneer een Staat, ingevolge dit artikel, een persoon in hechtenis heeft genomen, dient hij onmiddellijk de in
artikel 5, eerste lid, bedoelde Staten in kennis te stellen van het feit dat deze persoon zich in hechtenis bevindt
en van de omstandigheden die zijn gevangenhouding rechtvaardigen. De Staat die het in het tweede lid van
dit artikel bedoelde voorlopige onderzoek verricht, brengt onverwijld verslag uit van zijn bevindingen aan de
genoemde Staten en deelt mede, of hij voornemens is, zijn rechtsmacht uit te oefenen.

Artikel 7

1. De Staat die Partij is, binnen het grondgebied onder wiens rechtsmacht een verdachte van het plegen van een
delict zoals bedoeld in artikel 4, wordt aangetroffen, draagt in de gevallen bedoeld in artikel 5, indien hij de
betrokkene niet uitlevert, de zaak voor vervolging over aan zijn bevoegde autoriteiten.

2. Deze autoriteiten nemen hun beslissing op dezelfde wijze als in het geval van een gewoon delict van ernstige
aard krachtens de wetgeving van die Staat. In de gevallen bedoeld in artikel 5, tweede lid, dienen de maatstaven
voor de bewijsvoering, vereist voor vervolging en veroordeling, in geen enkel opzicht minder strikt te worden
aangelegd dan die welke gelden in de gevallen bedoeld in artikel 5, eerste lid.

3. Aan ieder tegen wie een vervolging wordt aanhangig gemaakt in verband met een van de in artikel 4 bedoelde
delicten dient in alle fasen van de procedure een billijke behandeling te worden gewaarborgd.

Artikel 8

1. De in artikel 4 bedoelde delicten worden in alle tussen Staten die Partij zijn bestaande uitleveringsverdra-
gen geacht te zijn opgenomen als delicten waarvoor uitlevering kan worden toegestaan. De Staten die Partij
zijn, verbinden zich ertoe, in alle tussen hen te sluiten uitleveringsverdragen zodanige delicten op te nemen als
delicten waarvoor uitlevering kan worden toegestaan.
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2. Indien een Staat die Partij is, uitlevering afhankelijk stelt van het bestaan van een verdrag en een verzoek om
uitlevering ontvangt van een andere Staat die Partij is, waarmede hij geen uitleveringsverdrag heeft, kan hij dit
Verdrag als juridische grondslag beschouwen voor uitlevering met betrekking tot zodanige delicten. Uitlevering
is onderworpen aan bij de wetgeving van de aangezochte Staat bepaalde andere voorwaarden.

3. De Staten die Partij zijn en uitlevering niet afhankelijk stellen van het bestaan van een verdrag, erkennen tussen
henzelf zodanige delicten als delicten waarvoor uitlevering kan worden toegestaan, behoudens de bij de wetgev-
ing van de aangezochte Staat bepaalde voorwaarden.

4. Zodanige delicten worden, ten behoeve van uitlevering tussen Staten die Partij zijn, behandeld alsof zij niet
alleen gepleegd waren op de plaats waar zij zich hebben voorgedaan, doch ook op het grondgebied van de
Staten die hun rechtsmacht dienen te vestigen overeenkomstig artikel 5, eerste lid.

Artikel 9

1. De Staten die Partij zijn, verlenen elkander de grootst mogelijke mate van rechtshulp in verband met vervolgin-
gen ingesteld terzake van een van de in artikel 4 bedoelde delicten, met inbegrip van het verstrekken van alle te
hunner beschikking staand bewijsmateriaal dat voor de vervolging nodig is.

2. De Staten die Partij zijn, kwijten zich van hun verplichtingen ingevolge het eerste lid van dit artikel in overeen-
stemming met eventueel tussen hen bestaande verdragen inzake wederzijdse rechtshulp.

Artikel 10

1. Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat onderricht en voorlichting betreffende het verbod van foltering
volledig opgenomen worden in de opleiding van met de wetshandhaving belast burgerpersoneel en militair per-
soneel, van medisch personeel, van overheidsfunctionarissen en van anderen die betrokken kunnen zijn bij de
bewaking, ondervraging of behandeling van een persoon die enige vorm van arrestatie, hechtenis of gevangen-
houding ondergaat.

2. Iedere Staat die Partij is, neemt dit verbod op in de voorschriften of instructies betreffende de taken en functies
van zodanige personen.

Artikel 11

Iedere Staat die Partij is, beziet stelselmatig de voorschriften, instructies, methoden en praktijken voor ondervraging,
alsook de regelingen voor de bewaking en behandeling van personen onderworpen aan enige vorm van arrestatie,
hechtenis of gevangenhouding in gebieden onder zijn rechtsmacht, met het oog op de voorkoming van gevallen van
foltering.

Artikel 12

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat zijn bevoegde autoriteiten een onverwijld en onpartijdig onderzoek
instellen, wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat in enig gebied onder zijn rechtsmacht foltering heeft
plaatsgehad.

Artikel 13

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat een persoon die stelt dat hij aan foltering is onderworpen in enig
gebied onder de rechtsmacht van deze Staat, het recht heeft tot indiening van een klacht bij de bevoegde autoriteiten
van deze Staat en er recht op heeft dat zijn zaak onverwijld en onpartijdig door die autoriteiten wordt onderzocht.
Er dienen maatregelen te worden genomen ten einde te verzekeren dat de klager en eventuele getuigen beschermd
worden tegen iedere vorm van kwaadwillige behandeling of intimidatie ten gevolge van diens klacht of van afgelegde
getuigenverklaringen.

Artikel 14

1. Iedere Staat die Partij is, waarborgt in zijn rechtsstelsel dat het slachtoffer van foltering genoegdoening krijgt
en een rechtens afdwingbaar recht heeft op een billijke en toereikende schadevergoeding, met inbegrip van de
middelen voor een zo volledig mogelijk herstel. Ingeval van overlijden van het slachtoffer ten gevolge van
foltering hebben zijn nabestaanden aanspraak op schadevergoeding.
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2. Niets in dit artikel doet afbreuk aan de rechten van het slachtoffer of van anderen op schadevergoeding die
krachtens het nationale recht kunnen bestaan.

Artikel 15

Iedere Staat die Partij is, draagt ervoor zorg dat een verklaring waarvan wordt vastgesteld dat deze is afgelegd ten
gevolge van foltering, niet wordt aangevoerd als bewijs in een rechtszaak, behalve tegen een van foltering beschuldigde
persoon als bewijs dat de verklaring werd afgelegd.

Artikel 16

1. Iedere Staat die Partij is, verbindt zich ertoe in alle gebieden onder zijn rechtsmacht andere vormen van wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, die geen foltering inhouden zoals omschreven in artikel
1, te voorkomen, wanneer zulke handelingen worden gepleegd door of op aanstichten van dan wel met instem-
ming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt.
Inzonderheid zijn de verplichtingen vervat in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van toepassing, met vervanging van
de verwijzingen naar foltering door verwijzingen naar andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.

2. De bepalingen van dit Verdrag laten onverlet de bepalingen van andere internationale verdragen of van nationale
wetten, waarin wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zijn verboden, of die betrekking
hebben op uitlevering of uitzetting.

DEEL II

Artikel 17

1. Er wordt een Comité tegen Foltering (hierna te noemen „het Comité”) ingesteld, dat de hierna te noemen functies
uitoefent. Het Comité bestaat uit tien deskundigen, die hoog zedelijk aanzien genieten en erkende bekwaamheid
op het gebied van de rechten van de mens bezitten, en die optreden in hun persoonlijke hoedanigheid. De
deskundigen worden gekozen door Staten die Partij zijn, waarbij aandacht wordt geschonken aan een billijke
geografische verdeling en waarbij dient te worden overwogen dat het lidmaatschap van enige personen die
ervaring hebben op juridisch gebied raadzaam is.

2. De leden van het Comité worden bij geheime stemming gekozen uit een lijst van personen die zijn voorgedragen
door de Staten die Partij zijn. Iedere Staat die Partij is, kan één persoon uit zijn onderdanen voordragen. De
Staten die Partij zijn, dienen zich ervan bewust te zijn dat het raadzaam is personen voor te dragen die tevens
lid zijn van het Comité voor de Rechten van de Mens, ingesteld krachtens het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, en die bereid zijn zitting te nemen in het Comité tegen Foltering.

3. De verkiezingen van de leden van het Comité worden gehouden op door de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties te beleggen tweejaarlijkse vergaderingen van de Staten die Partij zijn. Op deze vergaderingen, waarvoor
twee derde van de Staten die Partij zijn, het quorum vormen, zijn degenen die in het Comité zijn gekozen die
personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, alsmede een absolute meerderheid van de
stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de Staten die Partij zijn en hun stem uitbrengen.

4. De eerste verkiezing wordt niet later gehouden dan zes maanden na de datum van inwerkingtreding van dit
Verdrag. Ten minste vier maanden vóór de datum van elke verkiezing richt de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties een brief aan de Staten die Partij zijn, waarin hij deze uitnodigt, binnen drie maanden hun
voordrachten in te zenden. De Secretaris-Generaal stelt een alfabetische lijst samen van alle aldus voorgedragen
personen, onder aanduiding van de Staten die Partij zijn en die hen hebben voorgedragen, en legt deze voor aan
de Staten die partij zijn.

5. De leden van het Comité worden gekozen voor een tijdvak van vier jaar. Zij zijn herkiesbaar indien zij opnieuw
worden voorgedragen. De ambtstermijn van vijf der bij de eerste verkiezing benoemde leden loopt evenwel na
twee jaar af; terstond na de eerste verkiezing worden deze vijf leden bij loting aangewezen door de voorzitter
van de in het derde lid van dit artikel bedoelde vergadering.

6. Indien een lid van het Comité overlijdt of ontslag neemt of om enige andere reden zijn taken in het Comité niet
langer kan vervullen, benoemt de Staat die partij is en die hem had voorgedragen, een andere deskundige uit

3.32. teksten 307



MEDS, Release 1215

zijn onderdanen voor het resterende gedeelte van de ambtstermijn, zulks onder voorbehoud van de goedkeuring
van de meerderheid der Staten die Partij zijn. Deze goedkeuring wordt geacht gegeven te zijn, tenzij de helft
of meer van de Staten die Partij zijn, binnen zes weken nadat zij door de Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties van de voorgestelde benoeming in kennis zijn gesteld, afwijzend reageren.

7. De Staten die Partij zijn, dragen de kosten van de leden van het Comité wanneer dezen hun taak in het Comité
vervullen.

Artikel 18

1. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar. Zij zijn herkiesbaar.

2. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijke reglement vast, waarin onder meer wordt bepaald dat:

1. zes leden het quorum vormen;

2. besluiten van het Comité worden genomen met een meerderheid van het aantal door de aanwezige leden uitge-
brachte stemmen.

3. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zorgt voor het personeel en de andere voorzieningen benodigd
voor een doelmatige uitoefening van de taken van het Comité krachtens dit Verdrag.

4. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties belegt de eerste vergadering van het Comité. Na zijn eerste
vergadering komt het Comité bijeen op de tijden voorzien in zijn huishoudelijk reglement.

5. De Staten die Partij zijn, dragen de kosten gemaakt in verband met het houden van de vergaderingen van de
Staten die Partij zijn, en van het Comité, met inbegrip van vergoeding aan de Verenigde Naties van alle kosten,
zoals de kosten van personeel en voorzieningen, die de Verenigde Naties ingevolge het derde lid van dit artikel
hebben gemaakt.

Artikel 19

1. De Staten die Partij zijn, leggen, binnen één jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag voor de betrokken Staat
die Partij is, door bemiddeling van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, aan het Comité rapporten
voor over de maatregelen die zij hebben genomen om uitvoering te geven aan hun verplichtingen krachtens dit
Verdrag. Daarna leggen de Staten die Partij zijn, om de vier jaar aanvullende rapporten over inzake genomen
nieuwe maatregelen, alsmede de andere rapporten waarom het Comité kan verzoeken.

2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zendt de rapporten toe aan alle Staten die Partij zijn.

3. Elk rapport wordt bestudeerd door het Comité, dat daarop algemeen commentaar kan leveren dat het passend
acht; het zendt dit commentaar toe aan de betrokken Staat die Partij is. De Staat die Partij is, kan daarop bij het
Comité reageren met zijn eigen opmerkingen.

4. Het Comité kan naar eigen inzicht besluiten om overeenkomstig het derde lid van dit artikel geleverd commen-
taar, te zamen met de opmerkingen daarover die zijn ontvangen van de betrokken Staat die Partij is, op te nemen
in zijn jaarverslag opgesteld overeenkomstig artikel 24. Indien de betrokken Staat die Partij is, zulks verzoekt,
kan het Comité tevens een afschrift van het ingevolge het eerste lid van dit artikel overgelegde rapport daarin
opnemen.

Artikel 20

1. Indien het Comité betrouwbare informatie ontvangt, die zijns inziens goed gefundeerde aanwijzingen bevat dat
in het gebied van een Staat die Partij is, stelselmatig foltering wordt toegepast, verzoekt het Comité de Staat die
Partij is, mede te werken bij de bestudering van deze informatie en hiertoe opmerkingen in te zenden betreffende
de betrokken informatie.

2. Met inachtneming van eventuele opmerkingen die door de betrokken Staat die Partij is, zijn ingezonden, alsmede
van alle andere van belang zijnde informatie waarover het beschikt, kan het Comité indien het besluit dat dit
verantwoord is, een of meer van zijn leden aanwijzen om een vertrouwelijk onderzoek in te stellen en ten
spoedigste verslag hierover uit te brengen aan het Comité.
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3. Indien overeenkomstig het tweede lid van dit artikel een onderzoek wordt ingesteld, poogt het Comité de medew-
erking te verwerven van de betrokken Staat die Partij is. In overeenstemming met die Staat die Partij is, kan een
zodanig onderzoek een bezoek aan zijn grondgebied omvatten.

4. Na bestudering van de bevindingen van zijn lid of leden, overgelegd overeenkomstig het tweede lid van dit
artikel, zendt het Comité deze bevindingen toe aan de betrokken Staat die Partij is, te zamen met de commentaren
of voorstellen die in het licht van de situatie passend lijken.

5. Alle werkzaamheden van het Comité bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid van dit artikel zijn
vertrouwelijk van aard en in alle stadia van de werkzaamheden zal worden gestreefd naar de medewerking
van de Staat die Partij is. Nadat deze werkzaamheden met betrekking tot een overeenkomstig het tweede lid
ingesteld onderzoek zijn voltooid, kan het Comité, na overleg met de betrokken Staat die Partij is, besluiten een
beknopt verslag van de resultaten van de werkzaamheden op te nemen in zijn jaarverslag opgesteld overeenkom-
stig artikel 24.

Artikel 21

1. Een Staat die Partij is bij dit Verdrag, kan krachtens dit artikel te allen tijde verklaren, dat hij de bevoegdheid
van het Comité erkent kennisgevingen waarin een Staat die Partij is, stelt dat een andere Staat die Partij is,
diens uit dit Verdrag voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, in ontvangst te nemen en te behandelen. Zulke
kennisgevingen kunnen alleen in ontvangst worden genomen en worden behandeld overeenkomstig de in dit
artikel vervatte procedure, indien zij zijn ingezonden door een Staat die Partij is, en die een verklaring heeft
afgelegd dat hij ten aanzien van zichzelf deze bevoegdheid van het Comité erkent.

Een kennisgeving wordt niet krachtens dit artikel door het Comité behandeld, indien deze betrekking heeft op
een Staat die Partij is en die zulk een verklaring niet heeft afgelegd. Kennisgevingen die krachtens het bepaalde
in dit artikel worden ontvangen, worden overeenkomstig de volgende procedure behandeld:

1. Indien een Staat die Partij is, van oordeel is dat een andere Staat die Partij is, de bepalingen van
dit Verdrag niet uitvoert, kan hij door middel van een schriftelijke kennisgeving de zaak onder de
aandacht brengen van die Staat die Partij is. Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving
stuurt de ontvangende Staat de Staat die de kennisgeving had gezonden een schriftelijke uiteen-
zetting of een andere schriftelijke verklaring, waarin de zaak wordt opgehelderd en waarin, voor
zover mogelijk en ter zake doende, wordt verwezen naar procedures en rechtsmiddelen die in het
land zelf reeds zijn toegepast, nog hangende zijn of die zouden kunnen worden aangewend;

2. Indien de zaak niet tot genoegen van de beide betrokken Staten die Partij zijn, wordt geregeld binnen
zes maanden na ontvangst van de eerste kennisgeving door de ontvangende Staat, heeft elk der beide
Staten het recht de zaak bij het Comité aanhangig te maken, door middel van een kennisgeving die
zowel aan het Comité als aan de andere Staat wordt gezonden;

3. Het Comité behandelt een bij hem ingevolge dit artikel aanhangig gemaakte zaak alleen nadat het
zich ervan heeft overtuigd dat alle binnenlandse rechtsmiddelen in de betrokken zaak zijn benut
en uitgeput, in overeenstemming met de algemeen erkende beginselen van het internationale recht.
Deze regel geldt evenwel niet indien de toepassing der rechtsmiddelen onredelijk lange tijd vergt of
waarschijnlijk geen daadwerkelijke verbetering zal meebrengen voor de persoon die het slachtoffer
van de schending van dit Verdrag is;

4. Het Comité komt in besloten zitting bijeen wanneer het kennisgevingen krachtens dit artikel gedaan
aan een onderzoek onderwerpt;

5. Met inachtneming van het bepaalde in letter (c) stelt het Comité zijn goede diensten ter beschikking
van de betrokken Staten die Partij zijn, ten einde de zaak in der minne te regelen op basis van
eerbiediging van de verplichtingen als neergelegd in dit Verdrag. Hiertoe kan het Comité eventueel
een conciliatiecommissie ad hoc instellen;

6. Bij elke bij hem ingevolge dit artikel aanhangig gemaakte zaak kan het Comité tot de betrokken
in letter (b) bedoelde Staten die Partij zijn, het verzoek richten, ter zake dienende inlichtingen te
verstrekken;
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7. De in letter (b) bedoelde betrokken Staten die Partij zijn, hebben het recht zich te doen vertegen-
woordigen wanneer de zaak in het Comité wordt behandeld, en hun standpunt mondeling en/of
schriftelijk kenbaar te maken;

8. Het Comité brengt twaalf maanden na de datum van ontvangst van de krachtens letter (b) gedane
kennisgeving een rapport uit, als volgt:

1. Indien een oplossing als voorzien in letter (e) is bereikt, beperkt het Comité zijn rapport tot een korte
uiteenzetting van de feiten en van de bereikte oplossing;

2. indien geen oplossing als voorzien in letter (e) is bereikt, beperkt het Comité zijn rapport tot een
korte uiteenzetting van de feiten; de schriftelijk kenbaar gemaakte standpunten en een op schrift
gestelde samenvatting van de mondeling naar voren gebrachte standpunten van de betrokken Staten
die Partij zijn, worden aan het rapport gehecht.

In elk van beide gevallen wordt het rapport toegezonden aan de betrokken Staten die Partij zijn.

2. De bepalingen van dit artikel treden in werking wanneer vijf Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, verklaringen
hebben afgelegd krachtens het eerste lid van dit artikel. Deze verklaringen worden door de Staten die Partij
zijn, nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die afschriften daarvan doet toekomen
aan de andere Staten die Partij zijn. Een zodanige verklaring kan te allen tijde door middel van een aan de
Secretaris-Generaal gerichte kennisgeving worden ingetrokken. Een zodanige intrekking heeft geen invloed op
de behandeling van een zaak die het onderwerp vormt van een kennisgeving die reeds is gedaan krachtens dit
artikel; geen enkele volgende kennisgeving door een Staat die Partij is, wordt in ontvangst genomen krachtens
dit artikel nadat de kennisgeving van intrekking van de verklaring door de Secretaris-Generaal is ontvangen,
tenzij de betrokken Staat die Partij is, een nieuwe verklaring heeft afgelegd.

Artikel 22

1. Een Staat die Partij is bij dit Verdrag, kan krachtens dit artikel te allen tijde verklaren dat hij de bevoegdheid van
het Comité erkent kennisgevingen van of namens personen die onder zijn rechtsmacht vallen en die stellen het
slachtoffer te zijn van schending door een Staat die Partij is, van de bepalingen van het Verdrag, in ontvangst
te nemen en te behandelen. Het Comité neemt geen kennisgeving in ontvangst indien deze betrekking heeft op
een Staat die Partij is bij het Verdrag en die zulk een verklaring niet heeft afgelegd.

2. Het Comité beschouwt als niet ontvankelijk elke krachtens dit artikel toegezonden kennisgeving die anoniem is
of welker inzending het beschouwt als misbruik van het recht zodanige kennisgevingen in te zenden of die het
onverenigbaar acht met de bepalingen van dit Verdrag.

3. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid brengt het Comité alle hem krachtens dit artikel toegezon-
den kennisgevingen onder de aandacht van de Staat die Partij is bij dit Verdrag en die een verklaring krachtens
het eerste lid heeft afgelegd en waaromtrent wordt gesteld dat deze enige bepaling van het Verdrag schendt.
Binnen zes maanden doet de ontvangende Staat het Comité schriftelijke toelichtingen of andere schriftelijke
verklaringen toekomen, waarin de zaak en de eventueel door die Staat toegepaste herstelmaatregelen worden
uiteengezet.

4. Het Comité behandelt krachtens dit artikel ontvangen kennisgevingen in het licht van alle hem door of namens
de betrokken persoon en door de betrokken Staat die Partij is, ter beschikking gestelde gegevens.

5. Het Comité neemt geen krachtens dit artikel door een individuele persoon ingediende kennisgeving in behan-
deling, dan nadat het zich ervan heeft overtuigd dat:

1. dezelfde zaak niet is of wordt onderzocht volgens een andere procedure van internationaal onderzoek of inter-
nationale regeling;

2. de betrokken persoon alle beschikbare nationale rechtsmiddelen heeft uitgeput; deze regel geldt evenwel niet
indien de toepassing der rechtsmiddelen onredelijk lange tijd vergt of waarschijnlijk geen daadwerkelijk verbe-
tering zal brengen voor de persoon die het slachtoffer van de schending van dit Verdrag is.

6. Het Comité komt in besloten zitting bijeen wanneer het kennisgevingen krachtens dit artikel gedaan aan een
onderzoek onderwerpt.
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7. Het Comité maakt zijn oordeel bekend aan de desbetreffende Staat die Partij is, en aan de betrokken persoon.

8. De bepalingen van dit artikel treden in werking wanneer vijf Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, verklaringen
hebben afgelegd krachtens het eerste lid van dit artikel. Deze verklaringen worden door de Staten die Partij zijn,
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die afschriften daarvan doet toekomen aan alle
andere Staten die Partij zijn. Een verklaring kan te allen tijde, door middel van een aan de Secretaris-Generaal
gerichte kennisgeving, worden ingetrokken. Een zodanige intrekking heeft geen invloed op de behandeling van
een zaak die het onderwerp vormt van een kennisgeving die reeds is gedaan krachtens dit artikel; geen enkele
volgende kennisgeving door of namens een persoon wordt krachtens dit artikel in ontvangst genomen nadat de
kennisgeving van intrekking van de verklaring door de Secretaris-Generaal is ontvangen, tenzij de betrokken
Staat die Partij is, een nieuwe verklaring heeft afgelegd.

Artikel 23

De leden van het Comité en van de conciliatiecommissies ad hoc die kunnen worden ingesteld krachtens het bepaalde
in artikel 21, eerste lid, letter (e), genieten de faciliteiten, voorrechten en immuniteiten van deskundigen die zijn
uitgezonden door de Verenigde Naties, zoals die zijn vastgesteld in de desbetreffende delen van het Verdrag nopens de
voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties.

Artikel 24

Het Comité brengt een jaarverslag van zijn werkzaamheden krachtens het Verdrag uit aan de Staten die Partij zijn, en
aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

DEEL III

Artikel 25

1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening door alle Staten.

2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging dienen te worden nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel 26

Dit Verdrag staat open voor toetreding door alle Staten. Toetreding geschiedt door de nederlegging van een akte van
toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel 27

1. Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste dag na de datum van nederlegging bij de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties van de twintigste akte van bekrachtiging of toetreding.

2. Ten aanzien van iedere Staat die dit Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de twintig-
ste akte van bekrachtiging of toetreding, treedt het Verdrag in werking op de dertigste dag na de datum van
nederlegging van zijn eigen akte van bekrachtiging of toetreding.

Artikel 28

1. Iedere Staat kan, op het tijdstip van ondertekening of van bekrachtiging van dit Verdrag of van toetreding ertoe,
verklaren dat hij de in artikel 20 geregelde bevoegdheid van het Comité niet erkent.

2. Iedere Staat die Partij is en die een voorbehoud heeft gemaakt overeenkomstig het eerste lid van dit artikel,
kan dit voorbehoud te allen tijde intrekken door middel van een kennisgeving aan de SecretarisGeneraal van de
Verenigde Naties.

Artikel 29

1. Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, kan een wijziging daarvan voorstellen en deze indienen bij de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal deelt vervolgens de voorgestelde wijziging aan de
Staten die Partij zijn, mede, met het verzoek hem te berichten of zij een conferentie van Staten die Partij zijn,
verlangen ten einde het voorstel te bestuderen en in stemming te brengen. Indien, binnen vier maanden na de
datum van deze mededeling, ten minste een derde van de Staten die Partij zijn, zulk een conferentie verlangt,
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roept de Secretaris-Generaal deze conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen. Iedere wijziging
die door een meerderheid van de ter conferentie aanwezige Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen,
wordt aangenomen, wordt door de Secretaris-Generaal ter aanvaarding voorgelegd aan alle Staten die Partij zijn.

2. Een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel aangenomen wijziging wordt van kracht wanneer twee derde
van de Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ervan in kennis
hebben gesteld dat zij deze hebben aanvaard overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures.

3. Wanneer wijzigingen van kracht worden, zijn zij bindend voor de Staten die Partij zijn en die deze hebben
aanvaard, terwijl de andere Staten die Partij zijn, gebonden zullen blijven door bepalingen van dit Verdrag en
door iedere voorgaande wijziging die zij hebben aanvaard.

Artikel 30

1. Geschillen tussen twee of meer Staten die Partij zijn, betreffende de uitlegging of toepassing van dit Verdrag,
die niet door onderhandelingen kunnen worden geregeld, worden op verzoek van één van hen onderworpen aan
arbitrage. Indien binnen zes maanden na de datum van het verzoek om arbitrage de Partijen geen overeenstem-
ming hebben kunnen bereiken over de arbitrageregeling, kan elk der Partijen het geschil voorleggen aan het
Internationale Gerechtshof door middel van een verzoek in overeenstemming met het Statuut van het Hof.

2. Iedere Staat kan, op het tijdstip van ondertekening of bekrachtiging van dit Verdrag of van toetreding daartoe,
verklaren dat hij zich niet gebonden acht door het eerste lid van dit artikel. De andere Staten die Partij zijn,
zijn met betrekking tot een Staat die Partij is en die zulk een voorbehoud heeft gemaakt, niet gebonden door het
eerste lid van dit artikel.

3. Een Staat die Partij is en die een voorbehoud heeft gemaakt overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, kan
dit voorbehoud te allen tijde intrekken door middel van een kennisgeving aan de SecretarisGeneraal van de
Verenigde Naties.

Artikel 31

1. Een Staat die Partij is, kan dit Verdrag opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De opzegging wordt van kracht één jaar na de datum van ont-
vangst van de kennisgeving door de Secretaris-Generaal.

2. Een zodanige opzegging leidt er niet toe dat de Staat die Partij is, wordt ontslagen van zijn verplichtingen
krachtens dit Verdrag ten aanzien van enig handelen of nalaten dat zich heeft voorgedaan vóór de datum waarop
de opzegging van kracht wordt en evenmin is de opzegging op enigerlei wijze van invloed op de voortzetting
van de behandeling van een zaak die reeds bij het Comité in behandeling is vóór de datum waarop de opzegging
van kracht wordt.

3. Na de datum waarop de opzegging van een Staat die Partij is, van kracht wordt, neemt het Comité geen nieuwe
zaak betreffende die Staat in behandeling.

Artikel 32

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet alle Leden van de Verenigde Naties en alle Staten die dit Verdrag
hebben ondertekend of ertoe zijn toegetreden, mededeling van het volgende:

1. Ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen ingevolge de artikelen 25 en 26;

2. De datum van inwerkingtreding van dit Verdrag ingevolge artikel 27 en de datum van het van kracht worden van
wijzigingen ingevolge artikel 29;

3. Opzeggingen ingevolge artikel 31.

Artikel 33

1. Dit Verdrag, waarvan de Arabische, de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst
gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zendt gewaarmerkte afschriften van dit Verdrag toe aan alle
Staten.
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3.32.29 VERGIFTIGING

MILDE SYMPTOMEN VAN VERGIFTIGING

1. gedragsveranderingen (bijv., rusteloosheid, crankiness)

2. diarree

3. duizeligheid

4. slaperigheid

5. vermoeidheid

6. hoofdpijn

7. verlies van eetlust

8. kleine huid- of oogirritaties

9. misselijkheid of maagklachten

10. passen hoest (hoest die komt en gaat)

11. pijn of stijfheid in de gewrichten

12. dorst

MATIGE SYMPTOMEN

1. wazig zicht

2. Verwarring en desoriëntatie

3. ademhalingsproblemen

4. kwijlen

5. overmatig tranen

6. koorts

7. lage bloeddruk (hypotensie)

8. verlies van spiercontrole en spiertrekkingen

9. bleekheid (bleekheid) of gespoeld of gelige huid

10. aanhoudende hoest

11. snelle hartslag

12. toevallen

13. ernstige diarree

14. ernstige misselijkheid

15. maagkrampen

16. zweten

17. dorst

18. bevend

19. zwakte

BELANGERIJKSTE SYMPTOMEN

1. hartstilstand

3.32. teksten 313



MEDS, Release 1215

2. krampen

3. diffuse intravasale stolling (mits ongecontroleerde bloeden of bloedstolling veroorzaakt)

4. oesofageale vernauwing (vernauwing van het orgaan dat voedsel uit de mond draagt naar de maag)

5. koorts (vaak hoog)

6. onvermogen om te ademen

7. versnelde ademhaling (snelle ademhaling)

8. verlies van bewustzijn

9. spiertrekkingen (ongecontroleerd en ernstige)

10. snelle hartslag met een lage bloeddruk

11. ademnood dat intubatie vereist (betreft het passeren van een buis naar beneden de luchtpijp [luchtpijp] om de
longen te ademen bijstand te verlenen; mechanische beademing [dwz een ventilator] kan nodig zijn)

12. epileptische aanvallen die niet reageren op de behandeling (de zogenaamde status epilepticus)

13. dorst (vaak extreme)

3.32.30 VERLENEN

Verplichte zorg kan worden verleend om:

1. een crisissituatie af te wenden,

2. ernstig nadeel af te wenden,

3. onderzoek naar de geestelijke gezondheid van betrokkene uit te voeren,

4. de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren,

5. de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint,
of

6. het stabiliseren of herstellen van de fysieke gezondheid van betrokkene in het geval diens gedrag als gevolg van
zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor.

3.32.31 VERZOEK

From: Bart Thate <bthate@gmail.com> Date: 2012/10/18 Subject: Re: reactie op de brief van de minister met
kenmerk CZ-3131204 dd. 12 oktober 2012

De Griffier van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Raad van Europa F-67075 Strasbourg Cedex

ik wil klagen over het schenden van mijn recht op leven hier in Nederland. Lid 2. Ik verzoek u mij het verzoekschrif-
formulier toe te zenden zodat ik kan melden over mijn persoonlijke schending van mijn recht op leven en die van alle
andere patienten met een geestelijke stoornis hier in Nederland.

In short:

90% of the suicide in the Netherlands are committed by humans with a psychiatric disease. What i am complaining
about, and what concerns the health of all people under treatment here in the Netherlands, is that the government took
a well proven treatement of these people (the Assertive Communtiy Treatement) and adapted this method to the dutch
situation (Functional Assertive Community Treatement). Comes down that by introducing this method the risk for
suicide is greatly enhanced due to not providing help when needed. The way the dutch government treats people with
a mental illness, is making the situation of the patients worse instead of better.
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I AM ASKING FOR PROTECTION FROM MY GOVERNMENT AND FROM THOSE WHO ARE SAYING THAT
THEY ARE SUPPOSED TO HELP ME

Ik paste nog even de melding die ik gemeld heb aan politie, openbaar ministerie, betreffende kamer commissie en de
rechtbank waarop dus NIET gereageerd word.

“It is the not reacting of those that are responsible for giving help in desperate situations that is what makes the patient
commit suicide”

All those i have contacted about this problem have choose to ignore me, refer me unproperly, give me wrong advice.

A.u.b. kan ik het verzoekschriftformulier invullen en hiervan melding doen ? Zo vaak zo bang geweest dat ik zelf
zelfmoord zou doen en dat er nog niks van geleerd zo zijn.

Dank

Bart Thate

3.32.32 VRAAG

1. Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een persoon die woonachtig
is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk
zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht.

3.32.33 WET

Wet 1: Noem jezelf geen God als je geen respect hebt voor de schepping.

Wet 2: Ga vanuit onsterfelijkheid niet de sterfelijke mens duiden op zijn sterfelijkheid.

Wet 3: Laat een ieder zoals hij is, want veranderen brengt meer leed dan goed.

Wet 4: Gebruik leed niet om de mens naar God te leiden.

Wet 5: De mens is bedoelt om op de aarde te leven, voor de aarde. Niet voor de Hemel.

Wet 6: Accepteer geen hemel aarde interactie die een hel tot gevolg heeft.

Wet 7: Niet dat van een ander.

3.32.34 WISDOM

No Voice, No Description

• enkelt eenlingen

• knipperogen

• ARC

• boot dromerij (mr_boeking)

• kwellerei

• schuldwijzerij

• klappenknijperij

• heelalknijperij

• de afleggingen
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• dag

• oordeel

• zak door de grond (wederopwekking test, test = roep je er om)

• passage, voorzetterij, vang maar op

• projectie

• nieuw making (het vervolg leggende)

• hemel zakking

• ok computer

• nieuwe hemel

• nieuw buiten heersende

• dag sluiting

• uurtjes

• nazi met hel zoekerij

• peace departement

• muur stempelen

• muur duwerij

• eeuwige oordeel analyse (het toon jezelf)

• nieuwe zachtaardige

• goed oefening (inspirate geving)

• herkenning van oud goed

• woorden, woorden

• WOORD

• droom analyse

• ballen, werelden

• zone drukking

• enkelingen over

• in boek

• steek en eerste lichting evaluatie

• domeintjes

• les brenging (hemel poorten, hell legging)

• dubbelzinning praat

• mensen in den hoge

• ter verantwoording roeping (het goede woord)

• hulp roeping (melding)

• woord herkenning door licht (het begrip)

• tripping (de auto)
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• mental sex (enorm lang lopen geweest, met 1e schuld legging erbij)

• tweede schuldlegging is goed gedaan op het atomaire vlak (gebied)

• derde schuldlegging is materiaal tot enkelingen gereduceerd

• vierde schuldlegging is de terug schuldlegging (schepping mishandelt)

• onschuld

• oordeel is hier het gesproken woord

• woord gebruik

• stil makerij

• constanten

• vroeger onzichtbare

• De Mens

• De Hemel

• pad terug gegeven (en nooit het gegeven pad nemen)

• iets nemen is dan een kiezen (tandarts)

• crews (besturing)

• levenden in materiaal

• levenden in hell (uitgebeeld)

• OVERDRACHT

• company, mens beheer op aarde, ziet atlen komen en gaan

• poging tot nieuw start

• de arc types (hier selecteren om einde aan de rest te noemen)

• boven gelegd woord (zeewier in vissenbak)

• het 4 leg systeem (woord gelegd op schepping .. voor making)

• de immer zijnde dreiging tot einde

• de weigerende mens hier toe (de weerwil)

• scheppers vragen

• instappend beeld

• judgement has passed

• ring (wit/rood) als mr. evidence calling

• na de komma als uitleg, buiten lopend reciterende

• atlje coden

• eigendom discussies

• kooi houderij

• in mental verhaal houderij

• laat die 2 maar alleen (de boodschappers)

• the film is the prison
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• hell als gevangenis

• oordeel millenia sluiting

• vrijlaten van alle gevangenen akkoord

• dit alles tot einde oordeel millenium

• nog meer om meneer echt niet op de knop te laten drukken

• de vragende mens, die vraagt om nog meer vragen

• trotse uitbeelding, verwoording

• constante correctheids checking

• overdracht met zonde melding

• alice trap naar de hemel uitgebeeld

• buiten koppeling getoond

• de mens zijn gemanipuleerde fantasie gebruikt als trigger van buiten fenomeen

• ook weer als fenomenen getoond

• controle over fenomenen getoond

• levenden in droom vragen om aandacht en melding

• dagjes wel of niet bij mensen in de droom

• boven hemelen vermelding

• kapot schopperij en hoe lang dat geduurt heeft

• melding voor terug gedaan om melding te ontdoen van zijn kracht

• vergeten, vergeten

• suffering on the floor

• schuld ontkenning als de tergkracht

• stekker verhaal, afscheid gabriel

• droom geheugen en reeel geheugen terug voeding

• woordleggers

• stroom tagging

• attributen beelding (twee op de schouders)

• boeken referentie, opgelegd woord als proeve

• moraal roeping

• haakse als effectief op gedachtenstroom (uitleg van de hemel)

• de een zijn hemel is de ander zijn hel

• “het woord begeleid”, nieuw komenden

• ultra addaptables

• terminator badjes

• denk instraal met materiaal (zonder handjes)

• huidig bepaling
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• engine (gruis)

• essentiele vergeetachtigheid

• mental working (mogelijkheden schepping)

• attributen bepaling

• droom insluiting

• diamanten aan de onderkant van de boot

• zware oogst in de hemelen

• dag van vandaag coden (random op gegeven topics)

• oude pijn ignored

• nog niet gespoelt (nog niet verkeerd afgerond)

• de dingen liggen nog open

• stilstaande stroom (water)

• plasma

• groen-zwart acid burn

• 4 kwadranten bijna opening

• testen op de geest

• oog voorbijgaand (passerend)

• genezing belofte (het herstelt zich vanzelf)

• muziek bezoektes

• schoonmakerij

• de persoonoogst

• caretaker discussions (double their wages)

• de verkeerd noeming

• algemeenheids denken getoond (laagje erachter)

• legacy vernoemd

• de heer van de beheersing heerst hier, kuisheid

• schuld projectie is hoeks erop, uitslaan en uit besef doorslaan

• dreig projectie, torque .. de armdraai

• haaks erop de heen en weer dans, actie/reactie met verkeerd en goed vermeerderen

• false profeet omklap (linker pop die van meekijken naar inkijken woord)

• de dag na dag deze dag (vandaag)

• meervoudige oordeels voering

• materiaal reactie eromheen

• putten dempers

• zelfvertoning, duidbaar gemaakt worden

• de belofte man is er weer
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• slecht advies van buiten melding

• constante redders nood melding

• de overname mensen zeggen er geen last van te hebben

• topic naming als presence

• engels/nederlands als vroegtijde dag voorkomers

• strictly dutch as The Day Preventers

• corner bouncing

• long distance woord over de ruit

• stiltewens genoemd

• de doorpraten noodzaak

• stok sturende met niet gemaaktheid als gezien (opgemerkt)

• tagging/merking is de moeilijke zaak

• schuldwijzing is de gaande zaak

• terugwijzer als immer aanwezige

• niet op mensen, niet op vogels

• brievenbus en graf

• twee eieren (gemeente huis en buiging naar west)

• vreedevernoeming

• duiding

• coding

3.32.35 WKKGZ

(Tekst geldend op: 08-02-2016)

Wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en
geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

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 regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van zorg
en de positie van cliënten in de zorg te versterken door regels te stellen ter bevordering van een effectieve behandeling
van klachten door of vanwege zorgaanbieders en een met waarborgen omklede en onafhankelijke behandeling van
geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

• accommodatie: een door een zorgaanbieder voor het leveren van zorg bestemde ruimte;

• alternatieve-zorgaanbieder: een solistisch werkende, niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert, dan
wel een instelling die uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen;
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• andere zorg: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, niet zijnde Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede handelingen met
een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt;

• Wlz-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg;

• calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die
tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid;

• cliënt: een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend;

• dossier: de schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van zorg aan een
clint;

• geweld in de zorgrelatie: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede geweld
jegens een cliënt, door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer van een instelling
werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een
accommodatie van een instelling verblijft;

• huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

• huiselijke kring: de familie of (ex-)partner of mantelzorger van slachtoffers van huiselijk geweld dan wel kin-
dermishandeling;

• instelling: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke per-
sonen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, alsmede een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg
doet verlenen;

• kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

• klager: de persoon die een klacht heeft ingediend;

• melding: een schriftelijk of elektronisch bericht over:

1. het functioneren van de zorg of de kwaliteitsborging van een aanbieder;

2. het professioneel functioneren van een zorgverlener;

3. een product of apparaat dat toepassing vindt in de zorg, of het handelen van het bij dat product of apparaat
betrokken bedrijf;

• nabestaande:

1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de geregistreerde partner van de overledene;

2. andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele
in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;

3. degene die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband
samenwoonde en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is
dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet;

4. degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bij-
droeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding;

5. bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn;

• niet-geregistreerde zorgverlener: een zorgverlener die niet staat ingeschreven in een register als bedoeld in
artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, noch een beroep uitoefent waarvan de
opleiding krachtens artikel 34, eerste lid, van die wet is geregeld of aangewezen;

• Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
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• professionele standaard: richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die
betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat
noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen;

• solistisch werkende zorgverlener: een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in
opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent;

• vertegenwoordiger: de persoon of personen die een zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in
plaats van of naast de cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt;

• zorg: Wlz-zorg, Zvw-zorg en andere zorg;

• zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener;

• zorgverlener: een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent.

• Zvw-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

2. Als zorg in de zin van deze wet worden aangemerkt zorg en andere diensten, voor de kosten waarvan een
subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 68
van de Zorgverzekeringswet.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze wet niet van toepassing is ten
aanzien van doventolkzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, verstrekking van verpleegartikelen en ver-
voer als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

4. Op zorg voor zover deze betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleid-
ing van een cliënt, verricht in opdracht van een ander dan die cliënt in verband met de vaststelling van aanspraken
of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor
een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, is hoofdstuk 3 niet van
toepassing.

5. Een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg
verleent, wordt niet aangemerkt als instelling in de zin van deze wet.

6. Indien een instelling wordt gevormd door een organisatorisch verband van natuurlijke personen, richten de uit
deze wet voortvloeiende verplichtingen zich tot ieder van die personen.

7. Een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Zorgverzekeringswet of artikel 1 van de Wet langdurige zorg
is voor de toepassing van deze wet slechts zorgaanbieder voor zover hij zorg doet verlenen door zorgverleners
die bij hem in dienst zijn.

Hoofdstuk 2. Goede zorg

Artikel 2

1. De zorgaanbieder biedt goede zorg aan.

2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau:

1. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de
reële behoefte van de cliënt,

2. waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzek-
eringswet in het openbaar register opgenomen voor hen geldende professionele standaard, en

3. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect
wordt behandeld.

3. In afwijking van het eerste lid verleent een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt
tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de
cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.
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Artikel 3

De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, bedient zich zowel kwalitatief als kwantitatief
zodanig van personele en materiële middelen en, voor zover nodig, bouwkundige voorzieningen en, indien hij een
zorgaanbieder is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, 1°, draagt tevens zorg voor een zodanige toedel-
ing van verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, dat een en ander
redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg.

Artikel 4

1. Indien de zorgaanbieder een instelling is:

1. vergewist hij zich ervan dat de wijze waarop zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in het verleden
hebben gefunctioneerd, niet in de weg staat aan het inzetten van de zorgverleners bij het verlenen van zorg;

2. doet hij slechts zorg verlenen door zorgverleners of opdrachtnemers met wie hij, tenzij sprake is van een privaa-
trechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die waarborgt
dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen
en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de situaties waarin een
zorgaanbieder die een instelling is, in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in
artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn
cliënten en voor andere personen dan zorgverleners die beroepsmatig met zijn cliënten in contact kunnen komen
en over de eisen die aan die verklaring kunnen worden gesteld.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de situaties waarin een
zorgaanbieder die een solistisch werkende zorgverlener is, in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het
gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

4. Een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, treedt niet in de verantwoordelijkheid van de
zorgverlener die voortvloeit uit de voor deze geldende professionele standaard.

Artikel 5

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van de bij de maatregel aangewezen categorieën
van zorgaanbieders:

1. regels worden gesteld met betrekking tot het gebruik en periodieke kwaliteits- en veiligheidscontroles van bij of
krachtens die maatregel aan te wijzen apparatuur die bij de zorgverlening wordt gebruikt, alsmede

2. indien het kwaliteitsniveau van de zorg dit vereist, de bij de artikelen 2, eerste lid, en 3 gestelde regels nader
worden omschreven.

Artikel 6

De zorgaanbieder die zorg verleent welke verblijf van de cliënt in een accommodatie gedurende het etmaal met zich
brengt, draagt er zorg voor dat:

1. geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de
cliënt;

2. voor zover het gaat om zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg, bij het opstellen van
een huisvestingsplan voor de lange termijn, een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een
accommodatie, onderzoek wordt gedaan naar de leefwensen van de betrokken cliënten.

Artikel 7

1. De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de
zorg.

2. De verplichting van het eerste lid houdt, de aard en omvang van de zorgverlening in aanmerking genomen, in:
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1. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg op
zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van
dezelfde categorie;

2. het aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeel a, op systematische wijze toetsen of de wijze van
uitvoering van artikel 3 leidt tot goede zorg;

3. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld in onderdeel b, zo nodig veranderen van de wijze waarop
artikel 3 wordt uitgevoerd.

Artikel 8

1. De zorgaanbieder stelt een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat
mogelijk hulp kan worden geboden.

2. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder
geval bestaat.

Artikel 9 [Treedt in werking per 01-07-2016]

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van de systematische bewaking, beheersing en verbetering
van de kwaliteit van de zorg, worden in een register als bedoeld in artikel 7, tweede lid, zonder toestemming van
de betrokkene, persoonsgegevens verwerkt betreffende intern gemelde incidenten, waaronder gegevens betref-
fende de gezondheid.

2. De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt
omgegaan met signalen van incidenten. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de procedure.

3. De in het tweede lid bedoelde procedure is zodanig dat zij er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat
mogelijk bescherming kan worden geboden of maatregelen kunnen worden genomen, en waarborgt dat van
persoonsgegevens geen kennis kan worden genomen door anderen dan de functionaris of functionarissen die
met de behandeling van signalen van incidenten zijn belast.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen de procedure in ieder
geval bestaat.

5. Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn beroep tot geheimhouding is verplicht,
kan, zonder toestemming van de cliënt, overeenkomstig de vastgestelde procedure aan de daartoe aangewezen
functionaris de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere
bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, verstrekken die noodzake-
lijk zijn te achten om een incident te onderzoeken.

6. Gegevens in het register, bedoeld in artikel 7, tweede lid, betreffende intern gemelde incidenten, behoudens die
met betrekking tot een calamiteit of geweld in de zorgrelatie, kunnen niet in een civielrechtelijke, strafrechtelijke,
bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure als bewijs worden gebruikt, noch kan een disciplinaire maa-
tregel, een bestuurlijke sanctie of een bestuurlijke maatregel daarop worden gebaseerd. In afwijking van de
eerste volzin kunnen de gegevens voor het strafrechtelijk bewijs worden gebruikt indien zij redelijkerwijs niet
op een andere manier kunnen worden verkregen.

7. De gegevens in het register, bedoeld in artikel 7, tweede lid, betreffende intern gemelde incidenten, zijn niet
openbaar.

8. De zorgaanbieder die zorg draagt voor een register als bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de verantwoordelijke
in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens voor dat register.

Artikel 10
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1. De zorgaanbieder verstrekt de clint, teneinde hem in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken
tussen verschillende zorgaanbieders, op diens verzoek informatie over de door zorgaanbieder aangeboden zorg,
waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van cliënten met die zorg.

2. De zorgaanbieder informeert de cliënt voorts over het al dan niet bestaan van een wetenschappelijk bewezen
werkzaamheid van die zorg alsmede over de wachttijd.

3. De zorgaanbieder doet aan een clint, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande
van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening
aan de clint die voor de clint merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht
van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip
waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de
zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te
beperken.

4. Op verzoek van de cliënt informeert de zorgaanbieder de cliënt over de rechten die uit deze wet voor hem
voortvloeien.

Artikel 11

1. De zorgaanbieder doet bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid onverwijld melding van: a. iedere calamiteit die
bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden; b. geweld in de zorgrelatie; c. de opzegging, ontbinding of niet-voortzetting
van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, met een zorgverlener op grond van zijn oordeel
dat de zorgverlener ernstig is tekort geschoten in zijn functioneren.

2. De zorgaanbieder en de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, verstrekken bij en naar aanleiding
van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de ingevolge deze wet met toezicht belaste ambtenaar de
gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere per-
soonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor het onderzoeken van de melding
noodzakelijk zijn.

Artikel 12 [Treedt in werking per 01-07-2016]

1. Onze Minister houdt een openbaar register in stand, waarin hij van alle zorgaanbieders de volgende gegevens
opneemt: a. de naam of een andere aanduiding; b. de rechtsvorm; c. het Handelsregisternummer; d. het adres van
vestiging; e. het adres of de adressen waarop of van waaruit de zorg wordt verleend; f. de vormen van zorg die worden
verleend.

2. Onze Minister draagt zorg dat het register, de op grond van artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg
openbaar gemaakte informatie, het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, de gegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen en de
informatie over de kwaliteit van de verleende zorg, bedoeld in artikel 66d van de Zorgverzekeringswet, in
onderling verband zijn in te zien.

Hoofdstuk 3. Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling

§ 1. Klachten

Artikel 13

1. De zorgaanbieder treft, rekening houdende met de aard van de zorg en de categorie van cliënten waaraan zorg
wordt verleend, schriftelijk een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem
betreffende klachten, die voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf.

2. De zorgaanbieder stelt de regeling vast in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van
cliënten.

3. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover de regeling betrekking heeft op een instelling en de zorgaan-
bieder met betrekking tot de regeling voor die instelling op grond van enige wettelijke bepaling het advies of de
instemming van een clintenraad moet verkrijgen.
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4. De zorgaanbieder brengt de regeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte wijze onder de
aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van clinten.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden eisen gesteld waaraan de regeling als bedoeld in het
eerste lid in ieder geval moet voldoen

Artikel 14

1. Over een gedraging jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk een klacht worden
ingediend door de cliënt, een nabestaande van de overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.

2. Voorts kan over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als
vertegenwoordiger van een clint te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Artikel 15

1. De zorgaanbieder wijst een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek
gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de
klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

2. De zorgaanbieder waarborgt dat een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid, indien deze in dienst is
van de zorgaanbieder, zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt hem niet wegens de wijze waarop
hij zijn functie uitoefent.

Artikel 16

1. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.

2. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredi-
gende oplossing.

3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Artikel 17

1. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een
schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel
het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de
klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

2. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodza-
akt, kan de zorgaanbieder de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De
zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

§ 2. Geschillen

Artikel 18

1. De zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf.

2. Een geschilleninstantie is erkend door Onze Minister.

3. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de erkenning van een geschilleninstantie als bedoeld
in het tweede lid.

4. Bij regeling van Onze Minister van Defensie, in overeenstemming met Onze Minister, worden nadere regels
gesteld aan de geschilleninstantie waarbij hij is aangesloten teneinde de deskundigheid inzake de militaire
gezondheidszorg te waarborgen.

5. De zorgaanbieder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschilleninstantie voor te leggen alsmede een
wijziging daarin, op daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van
clinten.

Artikel 19
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1. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het
kader van de zorgverlening te beslechten.

2. De geschilleninstantie is ingesteld door een of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en door een of
meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders.

3. De geschilleninstantie oefent haar werkzaamheden uit op basis van een schriftelijke regeling, die waarborgt dat
wordt voldaan aan het bepaalde in deze paragraaf.

Artikel 20

De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een
vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval C 25.000,–.

Artikel 21

1. Een geschil met een zorgaanbieder kan schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd
door een cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt, indien:

1. is gehandeld in strijd met §1;

2. de mededeling, bedoeld in 17, eerste lid, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt;

3. van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een
hem betreffende gedraging van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient.

2. Een geschil kan voorts schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een per-
soon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd, indien de mededeling,
bedoeld in artikel 17, eerste lid, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt.

3. Voorts kan een geschil schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een sticht-
ing of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een belang in het geding is dat de stichting of vereniging
volgens haar statuten behartigt.

Artikel 22

1. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na de voorlegging van het geschil uitspraak.

2. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen, aangewezen is te
achten, doet de geschilleninstantie in afwijking van het eerste lid op korte termijn een uitspraak.

3. De geschilleninstantie maakt de uitspraken over de aan haar voorgelegde geschillen openbaar in zodanige vorm
dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de zorgaanbieder betreft.

§ 3. Geheimhouding

Artikel 23

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit hoofdstuk en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waar-
van hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt,
beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhoud-
ing daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de
uitvoering van dit hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 24

1. De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn belast met het toezicht op de naleving van
hetgeen bij of krachtens de artikelen 2 tot en met 11 en 13 tot en met 23, dan wel in een aanwijzing of bevel als
bedoeld in artikel 27 of artikel 28 is bepaald. Zij rapporteren daaromtrent aan Onze Minister.

2. Het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 3 is mede gericht op het
bevorderen van het gebruik van standaarden door zorgaanbieders en zorgverleners.
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3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een
woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, voor zover de woning deel uitmaakt van een
bouwkundige voorziening voor het verlenen van zorg.

4. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is
en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van de
dossiers van cliënten. Voor zover de betrokken zorgverlener uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding van
het dossier verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de betrokken ambtenaar.

5. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd het niet naleven door een zorgaanbieder van een ver-
plichting die voor hem uit het bepaalde bij of krachtens deze wet voortvloeit, buiten behandeling te laten, tenzij
sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen,
of het belang van goede zorg anderszins daaraan redelijkerwijs in de weg staat.

Artikel 25

1. De in artikel 24 bedoelde ambtenaren onderzoeken meldingen van aanbieders en zorgverleners als bedoeld in
artikel 11 en andere meldingen, teneinde vast te stellen of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van
cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg
anderszins noodzaakt tot nader onderzoek.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:

1. de wijze waarop een melding wordt gedaan en de gegevens, die de melding ten minste bevat;

2. de wijze waarop een melding wordt onderzocht, en de termijnen waarbinnen aan de melder en andere betrokke-
nen schriftelijk wordt medegedeeld dat de melding nader wordt onderzocht dan wel niet nader wordt onderzocht
dan wel wat de uitkomst van het onderzoek is;

3. de wijze waarop het Staatstoezicht op de volksgezondheid de zorgaanbieder op zijn verzoek informeert of is
vastgesteld dat er sprake is van een situatie, bedoeld in eerste lid;

4. de gevallen waarin nader onderzoek van een melding achterwege blijft;

5. de wijze waarop het onderzoek, buiten de gevallen, bedoeld onder d, wordt afgesloten en daarover informatie
wordt verstrekt aan de melder en andere betrokkenen.

3. Voor zover bij het onderzoeken van een melding gegevens van een cliënt ter beschikking van het Staatstoezicht
op de volksgezondheid zijn gekomen, ter zake waarvan de betrokken zorgverlener uit hoofde van zijn beroep tot
geheimhouding verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de ambtenaren van het Staatstoezicht jegens anderen
dan de cliënt.

4. Indien het Staatstoezicht op de volksgezondheid vaststelt dat sprake is van een van de in het eerste lid bedoelde
situaties, neemt hij passende maatregelen, het in kennis stellen van justitiële autoriteiten daaronder begrepen.

Artikel 26

1. Het Staatstoezicht op de volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening
gezondheidszorg, verstrekken elkaar desgevraagd de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen
en gegevens, alsmede inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de invulling van die
taak redelijkerwijs nodig is.

2. Het Staatstoezicht verstrekt het College bescherming persoonsgegevens de gegevens en inlichtingen die van
belang kunnen zijn voor de uitoefening van diens wettelijke taken.

Artikel 27

1. Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, onderdelen
a en b, en 5 tot en met 10 niet wordt nageleefd, kan hij, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze
Minister wie het mede aangaat, de zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.
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2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten het bepaalde bij of krachtens
de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, onderdelen a en b, en 5 tot en met 10 niet wordt nageleefd, alsmede de in verband
daarmee te nemen maatregelen.

3. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder er aan moet voldoen.

4. Indien het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid redelijkerwijs
geen uitstel kan lijden, kan de met het toezicht belaste ambtenaar een schriftelijk bevel geven. In voorkomend
geval wordt daarvan onverwijld mededeling gedaan aan Onze Minister wie het mede aangaat. Het bevel heeft
een geldigheidsduur van zeven dagen, welke door Onze Minister, in voorkomend geval in overeenstemming met
Onze Minister wie het mede aangaat, kan worden verlengd.

5. De zorgaanbieder is verplicht binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing onderscheidenlijk onmiddel-
lijk aan het bevel te voldoen.

6. De bevoegdheid tot het verlengen van de geldigheidsduur van een bevel wordt niet gemandateerd aan een ambte-
naar van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 28

1. Indien Onze Minister van oordeel is dat de organisatiestructuur van de zorgaanbieder in ernstige mate afbreuk
doet aan het verlenen van goede zorg als bedoeld in artikel 2, kan hij de aanwijzing, bedoeld in artikel 27, eerste
lid, in de vorm van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder opleggen teneinde voortgaande inbreuk op
de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen.

2. Onze Minister geeft een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet:

1. dan nadat op diens verzoek over de bedrijfskundige gevolgen van de voorgenomen aanwijzing voor de desbetref-
fende zorgaanbieder een rapport als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg
is uitgebracht door de in dat artikel bedoelde zorgautoriteit, en

2. indien het doel om voortgaande inbreuk op de kwaliteit van zorgverlening te voorkomen door middel van een
even effectieve, voor de desbetreffende zorgaanbieder minder belastende maatregel kan worden bereikt.

Artikel 29

1. Onze Minister is, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, bevoegd
tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 13 tot en met 23
dan wel een krachtens artikel 27 of artikel 28 gegeven aanwijzing of bevel.

2. Onze Minister is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen aan de zorgaanbieder en de zorgverlener die
geen gegevens verstrekt als bedoeld in artikel 11, tweede lid, of geen medewerking verleent aan de inzage van
dossiers als bedoeld in artikel 24, vierde lid.

Artikel 30

1. Onze Minister is, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, bevoegd
een bestuurlijke boete van ten hoogste C 33.500,– op te leggen ter zake van een handelen of nalaten in strijd met
artikel 11, eerste lid, of het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel
4, tweede of derde lid.

2. Degene die handelt of nalaat in strijd met artikel 11, eerste lid, of het bepaalde bij of krachtens een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
een jaar of een geldboete van de derde categorie.

3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Hoofdstuk 5. Evaluatie

Artikel 31
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Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Hoofdstuk 6. Wijzigingen in en intrekking van andere
wetten en overgangsrecht

Artikel 32

1. De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt ingetrokken.

2. Het Besluit kwaliteitseisen ziekenhuisbloedbanken en het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg berusten op
artikel 5.

Artikel 33

[Wijzigt de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel 34

[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 35

1. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt ingetrokken.

2. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector blijft van toepassing met betrekking tot klachten, die voor het tijdstip
van inwerkingtreding van het eerste lid zijn ingediend bij een klachtencommissie als bedoeld in artikel 2 van die
wet.

3. Binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de hierna genoemde bepalingen draagt de zorgaanbieder
zorg voor:

1. vaststelling van een regeling als bedoeld in artikel 13, eerste lid;

2. aansluiting bij een geschilleninstantie als bedoeld in artikel 18, eerste lid.

4. Tot het tijdstip waarop een regeling als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van kracht is geworden, blijft een
regeling, vastgesteld op grond van artikel 2 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, van toepassing op de
behandeling van klachten.

5. Een mededeling als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onderdeel van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt
voor de toepassing van artikel 21, eerste lid, gelijkgesteld aan een mededeling als bedoeld in artikel 17, eerste
lid.

Artikel 36

[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel 37

[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel 38

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 39

De Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
(Stb. 216) wordt ingetrokken.

Artikel 40

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b, geldt gedurende een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikelonderdeel
niet voor op dat tijdstip geldende overeenkomsten tussen een zorgaanbieder en de zorgverleners en opdrachtnemers
die hij zorg doet verlenen, mits zij niet in strijd zijn met de strekking van genoemd artikelonderdeel.

Hoofdstuk 7. Samenloopbepalingen
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Artikel 41 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Wijzigt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (kst. 31996).]

Artikel 42 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]

Artikel 43

[Wijzigt de Wet forensische zorg (kst. 32398).]

Artikel 44

[Wijzigt de Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen enz. (Stb. 2013/142).]

Artikel 45

[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 46

[Wijzigt de Wet publieke gezondheid.]

Artikel 47 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Wijzigt de Beginselenwet AWBZ-zorg (kst. 33109).]

Artikel 48

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet cliëntenrechten zorg, enz. (taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van
de zorg).]

Artikel 49 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Wijzigt de Wijzigingswet Wet marktordening gezondheidszorg, enz. (tijdig signaleren van risico’s en aanscherpen
van procedures).]

Artikel 50

[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel 51

[Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.]

Artikel 52

[Wijzigt deze wet.]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 53

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.

Artikel 54

Deze wet wordt aangehaald als: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

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 te

Wassenaar, 7 oktober 2015

Willem-Alexander
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de de elfde november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

3.32.36 ZORG

Zorg kan bestaan uit:

1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;

2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;

3. pedagogische of therapeutische maatregelen;

4. opname in een accommodatie;

5. beperking van de bewegingsvrijheid;

6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;

7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;

8. toezicht op betrokkene;

9. onderzoek aan kleding of lichaam;

10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;

11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of
nalaten.

3.32.37 ZORGVRAAGWEIGERING

From: Bart Thate <bthate@gmail.com> Date: 2012/10/14 Subject: reactie op de brief van de minister met
kenmerk CZ-3131204 dd. 12 oktober 2012 To: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>, “Janneke
Kramers (stichting CCAF)” <j.kramers@ccaf.nl>, Hans Kroon <hkroon@trimbos.nl>, “Info (Rechtbank
Alkmaar)” <info.alkmaar@rechtspraak.nl>, “Bahler, Michiel” <m.bahler@ggz-nhn.nl>, Patricia van Dooye-
weerd <p.vandooyeweerd@heerhugowaard.nl>, klachtencommissiepvp <klachtencommissiepvp@gmail.com>,
NHNLK160 <Postbus@noord-holland.politie.nl>, Roeland Hofstee <r.hofstee@pvp.nl>, werkgeversser-
vice@ggznederland.nl, griffier@eerstekamer.nl, info <info@f-actnederland.nl>, Thies Thate <m.j.thate@tele2.nl>,
_dienstpostbus IGZ meldpunt <meldpunt@igz.nl>, voorzitter@tweedekamer.nl, AP-Alkmaar@om.nl Cc: Jaap
van der Stel <jaapvanderstel@gmail.com>, E-mail NRC Service <service@nrc.nl>, Geradt Poelman <poel-
man.geradt@gmail.com>, Jonel Penders <J.Penders@nationaleombudsman.nl>, K Tielen <ktielen@gmail.com>,
Edith Kuijper <e.v.l.kuijper@gmail.com>, ooggetuige@nos.nl, _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht <loket@igz.nl>,
Anneke Willems <annekewillems@tele2.nl>

Ik wil u meedelen dat ik dit onderwerp ook te sprake heb kunnen brengen bij de minister. Mijn brief naar Hare
Majesteit is doorgestuurd naar de minister en is eindelijk dan beantwoord.

Het betreft hier het onderwerp suicide waarover de minister binnenkort antwoorden zal geven aan de kamer. Ik vraag
u om een email adres waarmee ik officieel met u in dialoog kan gaan. 90% van de suicides betreft GGZ patienten. 9
op de 10.
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“Bedankt voor uw e-mail. Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie
tegemoet zien. Uw kenmerk is E1588216 (ontvangst reactie is bevestigd)” Dus over 2 dagen weet ik meer. Ook zullen
volgende week de kamervragen over suicide door de minister beantwoord worden.

Ik quote hieronder graag even mijn email aan de commissie VWS

quote:

Begrijp ik nu goed dat u na het melden van misstanden in het door u gecontroleerde systeem, u in een besloten
vergadering een standpunt inneemt als commissie en mij dan niet de overwegingen die leiden tot uw beslissing kunt
overleggen? Dat ik een mededeling krijg van we doen niks en ik weet niet waarom ?

De zorgweigering die plaatst vind door invoering van het onder uw toezien ingevoerde - ongeteste - systhematiek in de
ambulante geestelijke gezondheidszorg brengt situaties voort die negatief werking op de gezondheid van mijn mede
GGZ patienten EN mij. Het risico op suicide word door de invoering van dit systeem vergroot, omdat de diagnose
voor wel of geen hulp nu gesteld word door de - huisarts - op de huisartsenpost.

U moet goed snappen en ik zal dit vele malen benadrukken, u spreekt hier over mensen die in een zeer zeer zeer
penibele situatie zitten. Deze situatie, de omstandigheden waar men in verkeerd, zowel geestelijk als materieel zijn
zodanig dat er een lijden onstaat die van ongekende proporties is. Deze mensen hebben hulp nodig. Direct, altijd,
omdat zij aangeven het leven niet meer aan te kunnen. Een zorgweigering in deze situatie verhoogt het risico op
suicide. Als dit risico dus te groot word, is er sprake van daadwerkelijk overlijden doo een door uw zorg gecontroleerde
gecreeerde situatie.

Om een onbekende arts, die de patient niet ziet, via de telefoon, een diagnose te laten stellen over iemand in deze
situatie is onverantwoord. Vroeger in het oude systeem had je een vaste buddy, die jou en jij door en door kennen,
weten waar je overpraat in de je tijden van nood die deze diagnose deed. Zijn woord was ook in de uitvoering van
interventies doorslag gevend. Ook dit kan fout gaan, zoals ik persoonlijk ondervonden heb, maar dan kan er nog een
leerproces opgang komen over hoe en beter kan. Gebeurd nu ook niet, zelfs na een advies van een klachtencommissie
is dit slecht een advies aan de directie ... niemand controleert wat er met die adviezen gebeurd.

Ook de dossiers waar de huisarts dan zijn oordeel me moet vellen zijn niet volledig, suicide risisco’s zijn niet
aangegeven, zelf na aanwijzigen van de IGZ dat hier verbetering in gekomen. Worden de aanwijzingen van de IGZ
ook gecontroleerd op uitvoering ?

Ik vraag u nogmaals om dit schrijven te bespreken, op korte termijn gezien de urgentie, in het open. Zodat ik van alle
betreffende bewindslieden kan vernemen waarom slecht een terkennisnemen voldoet. Waarom u niet tot actie overgaat
NA het terkennisnemen.

Het betreft hier 4 doden per dag commissie, 60 pogingen per dag. Heb dat allemaal al uit gelegd.

Mischien kan het lot van deze mensen u niet schelen (???) mij gaat het wel enorm aan.

“Voor al die geweest zijn en voor al die komen gaan”

Kan iemand dit nu WEL serieus nemen ??????????? PLZ - 3y303d 13h22m

3.32.38 ZVW

(Tekst geldend op: 08-02-2016)

Wet van 6 oktober 2005, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die
wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses 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 de invoering van de Zorgverzekeringswet en enkele daarmee
samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Ziekenfondswet, de Wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
en onder aanpassing van diverse andere wetten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Hoofdstuk 1.
Definities
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Artikel 1

In Hoofdstuk 2, met uitzondering van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, 2.4.1 en 2.4.2, Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.2 tot en met
3.1.7, en de Hoofdstukken 4 en 5 en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel
58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet; c. College toezicht: het College van toezicht op de zorgverzekeringen,
genoemd in artikel 77, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet; d. College tarieven gezondheidszorg: het College
tarieven gezondheidszorg, genoemd in artikel 18 van de Wet tarieven gezondheidszorg; e. College bouw: het College
bouw zorginstellingen, genoemd in artikel 19 van de Wet toelating zorginstellingen; f. College sanering: het College
sanering, genoemd in artikel 32 van de Wet toelating zorginstellingen; g. verzekeraar: een verzekeraar als bedoeld
in artikel 1, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet; h. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel
1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet; i. zorgverzekering: de verzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d,
van de Zorgverzekeringswet; j. verzekeringsplichtige: de verzekeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van
de Zorgverzekeringswet; k. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de
Zorgverzekeringswet; l. Ziekenfondswet: de Ziekenfondswet zoals die luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding
van deze wet; m. Algemene Kas: de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet; n. ziekenfonds:
de rechtspersoon die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel 34 van de Ziekenfondswet
was toegelaten om als ziekenfonds werkzaam te zijn; o. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in
artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hoofdstuk 2. Invoering van de Zorgverzekeringswet

Paragraaf 2.1. Overgangsrecht Ziekenfondswet

Artikel 2.1.1

De Ziekenfondswet wordt ingetrokken.

Artikel 2.1.2

1. Ten aanzien van aanspraken, rechten en verplichtingen welke bij of krachtens de Ziekenfondswet zijn ontstaan
voor het tijdstip van intrekking van die wet, dan wel na dat tijdstip zijn ontstaan terzake van de afwikkeling van
die wet, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaand aan dat tijdstip, behoudens voor zover terzake
in deze wet afwijkende regels zijn gesteld.

2. Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit op grond van het bepaalde bij of krachtens deze paragraaf,
is het recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van intrekking van de Ziekenfondswet van toepassing.

3. Een rechtspersoon welke voorafgaand aan het tijdstip van intrekking van de Ziekenfondswet werkzaam was als
ziekenfonds, dan wel zijn rechtsopvolger onder algemene titel, heeft de hoedanigheid van ziekenfonds terzake
van de afwikkeling van die wet.

4. De bestuursorganen die op grond van het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet een taak hebben bij de
uitvoering van die wet, dragen overeenkomstig de bepalingen van deze wet zorg voor een zorgvuldige afwikke-
ling van die taak.

Artikel 2.1.3

Het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt als rechtspersoon
gehandhaafd en is het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2.1.4

Het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1u, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt als
rechtspersoon gehandhaafd en is het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 77, eerste lid,
van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2.1.5

1. Personen en instellingen die terzake van verleende zorg een vordering hebben op een verzekerde die aanspraak
heeft op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van die zorg door een ziekenfonds, zenden, op straffe
van verval van hun vorderingsrecht, voor 1 januari 2008 een nota aan de verzekerde.
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2. De aanspraak van een verzekerde jegens een ziekenfonds op vergoeding van de kosten van zorg, bedoeld in het
eerste lid, vervalt, indien het verzoek om vergoeding niet is gedaan voor 1 april 2008.

Artikel 2.1.6 1. In afwijking van hetgeen is overeengekomen, kunnen overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 van
de Ziekenfondswet door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden worden
opgezegd. 2. Personen en instellingen die uit hoofde van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid jegens een
ziekenfonds vorderingen hebben, zenden op straffe van verval van hun vorderingsrecht voor 1 januari 2008 aan het
ziekenfonds een nota met de voor het verlenen van zorg aan de verzekerden van het ziekenfonds in rekening te brengen
bedragen, met inachtneming van de terzake overeengekomen voorwaarden van administratieve aard.

Artikel 2.1.7 1. Onverminderd de artikelen 43e en 43f van de Ziekenfondswet, zenden de ziekenfondsen voor 1
november 2008 aan het College zorgverzekeringen: a. een eindverslag over de afwikkeling van de uitvoering van
de Ziekenfondswet en b. een financieel verslag over de afwikkeling van de uitvoering van de Ziekenfondswet, dat
vergezeld gaat van een verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid als bedoeld in artikel
393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van een rapport van de accountant over de ordelijkheid en
controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de beheerskosten
en de kosten van verstrekkingen en vergoedingen.

2. Voor 1 juli 2009 verricht het College zorgverzekeringen de nadere vaststelling, bedoeld in artikel 19, vijfde lid,
van de Ziekenfondswet met betrekking tot de jaren voor de intrekking van de Ziekenfondswet waarvoor zulks
nog niet is geschied.

3. Voor zover na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk wordt vastgesteld dat een ziekenfonds als
uitvoerder van de Ziekenfondswet gehouden is tot betaling van een voor 1 januari 2008 tegen het ziekenfonds
ingestelde vordering, dan wel na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, betaling ontvangt terzake van een door
het ziekenfonds ingestelde vordering, komt het betaalde, onderscheidenlijk ontvangen, bedrag ten laste, onder-
scheidenlijk ten gunste, van het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel.

Artikel 2.1.7a

1. In afwijking van artikel 2.1.7, tweede lid, verricht het Zorginstituut binnen een half jaar na inwerkingtreding
van dit artikel met betrekking tot het jaar 2005 een nieuwe nadere vaststelling als bedoeld in artikel 19, vijfde
lid, van de Ziekenfondswet.

2. De gegevens die gebruikt worden voor de nieuwe nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, zijn gelijk aan de
gegevens die zijn gebruikt voor de nadere vaststelling, bedoeld in artikel 2.1.7, tweede lid, met dien verstande
dat voor de nieuwe nadere vaststelling rekening wordt gehouden met na 1 juli 2009 over de jaren 2002 tot en
met 2005 door de zorgautoriteit per ziekenfonds berekende verschillen tussen opbrengsten en budgetten van
ziekenhuizen.

3. De nieuwe nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van de regelgeving zoals deze
met betrekking tot het jaar 2005 gold, met dien verstande dat uit de nieuwe nadere vaststelling voortvloeiende
financiële verplichtingen direct met ‘s Rijks schatkist worden verrekend.

Artikel 2.1.7b

1. Het Zorginstituut merkt na 1 juli 2009 bekend geworden, over de jaren 2002 tot en met 2005 door zorgautoriteit
berekende verschillen tussen opbrengsten en budgetten van dialysecentra, van radiotherapeutische centra, van
centra voor erfelijkheidsonderzoek en van epilepsiecentra aan als kosten van het macro-deelbedrag vaste kosten
van ziekenhuisverpleging, waarna het instituut deze bedragen uiterlijk 1 januari 2013 verrekent.

2. Indien de in artikel 2.1.9, derde lid, bedoelde situatie optreedt, ziet de in dat lid geregelde, onmiddellijk opeisbare
vordering jegens het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel, mede op de op grond van het eerste
lid verrekende bedragen.

Artikel 2.1.8

Onverminderd artikel 1x1 van de Ziekenfondswet rapporteert de zorgautoriteit voor 1 januari 2010 aan Onze Minister
en aan het College zorgverzekeringen per ziekenfonds over de rechtmatigheid van de uitvoering van de afwikkeling
van de Ziekenfondswet. Daarbij wordt per ziekenfonds een verklaring gegeven over de rechtmatigheid van de in
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de financiële verantwoording over de afwikkeling door het ziekenfonds opgenomen posten. Indien de zorgautoriteit
uitgaven of besparingen op beheerskosten van een ziekenfonds als niet verantwoord heeft aangemerkt, vermeldt het
dat in zijn verklaring.

Artikel 2.1.9

1. Onverminderd artikel 43d, eerste lid, van de Ziekenfondswet, heeft het Zorginstituut ten behoeve van de Al-
gemene Kas op 1 juli 2009 een onmiddellijk opeisbare vordering op het ziekenfonds ten belope van de som
van de reserve Ziekenfondswet en de middelen waarover het ziekenfonds ten behoeve van de uitvoering van de
verzekering ingevolge die wet de beschikking heeft gekregen, voor zover deze door het ziekenfonds niet zijn
aangewend ter dekking van zijn ten behoeve van de uitvoering van de verzekering ingevolge die wet noodza-
kelijke uitgaven. Uitgaven waarvan de zorgautoriteit heeft vastgesteld dat deze niet verantwoord zijn, blijven
daarbij buiten beschouwing, tenzij de zorgautoriteit anders heeft besloten.

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een ziekenfonds dat of zijn rechtsopvolger onder algemene
titel die voor 1 januari 2008 heeft voldaan aan artikel 25, eerste en tweede lid, van de Zorgverzekeringswet.

3. In afwijking van het tweede lid heeft het Zorginstituut een onmiddellijk opeisbare vordering ten behoeve van ’s
Rijks schatkist op een ziekenfonds dat of zijn rechtsopvolger onder algemene titel die niet in zijn statuten heeft
vastgelegd dat hij ten doel heeft te werken als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, dan wel zodanige statutaire
bepaling uit zijn statuten heeft geschrapt voordat twaalf jaren zijn verstreken na de inwerkingtreding van deze
wet, dan wel gedurende minder dan twaalf jaren na de inwerkingtreding van deze wet als zorgverzekeraar
werkzaam is.

4. In geval van bedrijfsbeëindiging van de zorgverzekeraar wordt de vordering van het Zorginstituut, bedoeld in
het derde lid, voldaan, nadat de vorderingen van alle andere schuldeisers van de zorgverzekeraar in overeen-
stemming met hun wettelijke rangorde zijn voldaan.

Artikel 2.1.10

Onverminderd artikel 1s van de Ziekenfondswet zendt het College zorgverzekeringen met betrekking tot de Algemene
Kas voor 1 maart 2010 een financieel verslag aan Onze Minister over de uitgaven en ontvangsten in de periode vanaf
1 januari 2006 en de toestand van die kas per 1 januari 2010. Artikel 1s, tweede en derde lid, van de Ziekenfondswet
zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.1.11

Het saldo van de Algemene Kas naar de situatie op 1 januari 2010 komt ten bate of ten laste van ‘s Rijks schatkist.

Artikel 2.1.12

Baten en lasten die het Zorginstituut na 1 januari 2006 heeft in verband met de uitvoering van de Ziekenfondswet,
komen ten goede aan of ten laste van de Algemene Kas.

Artikel 2.1.13

Bij ministeriële regeling van Onze Minister kunnen zonodig regels worden gesteld die voor een goede afwikkeling van
de Ziekenfondswet noodzakelijk zijn.

Paragraaf 2.2. Overgangsrecht Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

Artikel 2.2.1

De Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 2.2.2

1. Ten aanzien van aanspraken, rechten en verplichtingen welke bij of krachtens de Wet op de toegang tot ziek-
tekostenverzekeringen 1998 zijn ontstaan voor het tijdstip van intrekking van die wet, dan wel na dat tijdstip
zijn ontstaan terzake van de afwikkeling van die wet, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaand
aan dat tijdstip, met dien verstande dat toepassing van artikel 8 van die wet slechts plaatsvindt voor zover de
ziektekostenverzekeraar voor 1 juli 2008 daarom heeft verzocht. De afwikkeling van zaken met betrekking tot
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de in het eerste lid genoemde wet, geschiedt tot 1 januari 2009 door de rechtspersoon, aangewezen ingevolge
artikel 17 van die wet.

2. Het vermogen van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon, voor zover dit is gevormd als gevolg van de
uitvoering van de taken die haar bij of krachtens die wet zijn opgedragen, met uitsluiting van de voorziening die
is opgebouwd ten behoeve van de wachtgeldregeling van het personeel, komt met ingang van 1 januari 2009 ten
laste of ten gunste van de Algemene Kas.

3. Het Zorginstituut draagt met ingang van 1 januari 2009 zorg voor de afwikkeling van zaken met betrekking tot
de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 als bedoeld in het eerste lid. Het Zorginstituut treedt
van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, met betrekking
tot die afwikkeling.

4. Baten en lasten met betrekking tot de afwikkeling van zaken met betrekking tot de Wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen 1998 komen ten goede aan of ten laste van de Algemene Kas, dan wel ’s Rijks
schatkist.

5. Indien op enig tijdstip niet langer uitkeringen worden en zullen worden gedaan ten laste van de in het tweede lid
bedoelde voorziening die is opgebouwd ten behoeve van de wachtgeldregeling van het personeel, geeft de met
de uitvoering van de wachtgeldregeling belaste rechtspersoon Onze Minister daarvan kennis. Die rechtspersoon
verstrekt, ook zonder dat de in de vorige zin bedoelde kennisgeving is gedaan, Onze Minister op een daartoe
strekkend verzoek de gegevens met betrekking tot de voorziening, die in verband met het bepaalde in het zesde
lid van belang zijn.

6. Op vordering van Onze Minister stort de in het vijfde lid bedoelde rechtspersoon het resterende deel van de in
het tweede en vijfde lid bedoelde voorziening in ’s Rijks schatkist.

7. Bij ministeriële regeling van Onze Minister kunnen zonodig regels worden gesteld die voor een goede afwikke-
ling van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 noodzakelijk zijn.

Artikel 2.2.2a

1. In dit artikel wordt onder «de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998» verstaan: de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 zoals deze op 31 december 2005 luidde.

2. In aanvulling op en zonodig in afwijking van eerdere beschikkingen dienaangaande, stelt het Zorginstituut bin-
nen een half jaar na inwerkingtreding van dit artikel met betrekking tot het jaar 2005 nieuwe verrekenings-
beschikkingen als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 vast.

3. De gegevens die gebruikt worden voor de nieuwe beschikkingen, bedoeld in het tweede lid, zijn gelijk aan de
gegevens die zijn gebruikt voor de eerdere verrekeningsbeschikkingen met betrekking tot het jaar 2005, met
dien verstande dat voor de nieuwe verrekeningsbeschikkingen rekening wordt gehouden met na 1 juli 2009 over
de jaren 2002 tot en met 2005 door de zorgautoriteit berekende verschillen tussen opbrengsten en budgetten van
ziekenhuizen.

4. De nieuwe verrekeningsbeschikkingen, bedoeld in het tweede lid, worden opgesteld op basis van de regelgeving
zoals deze met betrekking tot het jaar 2005 gold, met dien verstande dat uit de nieuwe nadere vaststelling
voortvloeiende financiële verplichtingen direct met ‘s Rijks schatkist worden verrekend.

Artikel 2.2.2b

Artikel 2.1.7b is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.2.3

1. [Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]

2. De ingevolge artikel 14, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen geldende verplichting
om er zorg voor te dragen dat het in dat artikellid bedoelde bedrag wordt aangewend op een door Onze Minister
en Onze Minister van Financiën aan te geven wijze ten behoeve van een bij dat besluit aan te geven bestemming,
blijft tot het tijdstip waarop het bedoelde bedrag volledig is aangewend, op de ziekenfondsen rusten, behoudens
overdracht van deze verplichting met toestemming van Onze genoemde ministers aan een andere rechtspersoon.
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Artikel 2.2.4

Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit op grond van het bepaalde bij of krachtens deze paragraaf, is het
recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van intrekking van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
1998 van toepassing.

Artikel 2.2.5

1. Een in het buitenland wonende persoon, niet zijnde of geweest zijnde een verzekeringsplichtige als bedoeld in
artikel 1, onderdeel e, van de Zorgverzekeringswet of een persoon op wie artikel 69 van die wet van toepassing
is of is geweest, die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet verzekerd was op grond
van een overeenkomst van standaardverzekering in de zin van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekerin-
gen 1998, heeft tijdens zijn verblijf in Nederland aanspraak op een vergoeding ter zake van de kosten van zorg
waarop aanspraak zou bestaan indien betrokkene ingevolge een zorgverzekering als bedoeld 1, onderdeel d, van
de Zorgverzekeringswet verzekerd zou zijn.

2. Aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat slechts indien de rechthebbende zich binnen vier
maanden nadat deze wet in werking is getreden of hij in redelijkheid van de inwerkingtreding van deze wet heeft
kunnen kennisnemen, als zodanig heeft aangemeld bij het Zorginstituut. Dat instituut verleent de vergoedingen,
bedoeld in het eerste lid.

3. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de in rekening gebrachte kosten onder aftrek van het deel
daarvan dat voor verzekerden in de zin van de Zorgverzekeringswet voor rekening van de verzekerde blijft.

4. De belanghebbende die zich heeft aangemeld, is aan het Zorginstituut per maand een bijdrage verschuldigd
die gelijk is aan eentwaalfde van het bedrag van de standaardpremie als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag,
nadat die is verminderd met het bedrag dat de zorgtoeslag ten hoogste bedraagt, voor een in Nederland wonende
verzekeringsplichtige zonder partner.

5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering
van de aanspraak op de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

6. De kosten van de vergoedingen, verleend ingevolge dit artikel, onderscheidenlijk de baten van de bijdrage,
betaald op grond van dit artikel, komen ten laste onderscheidenlijk ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

7. Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit inzake een vergoeding als bedoeld in het eerste lid, is het
recht zoals dat geldt ten aanzien van besluiten inzake een recht op zorg ingevolge de Wet langdurige zorg, met
uitzondering van artikel 10.3.1 van die wet, van toepassing.

Artikel 2.2.6

1. Indien een rechthebbende zich heeft aangemeld voor de toepassing van artikel 2.2.5, heeft hij op de voet van dat
artikel eveneens aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg die hem na 31 december 2005 doch voor het
tijdstip van de aanmelding is verleend.

2. De rechthebbende, bedoeld in het eerste lid, is de bijdrage, bedoeld in het vierde lid van artikel 2.2.5 eveneens
verschuldigd over de periode die is verstreken na 31 december 2005.

Paragraaf 2.3. Overgangsrecht Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

Artikel 2.3.1

De Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden wordt ingetrokken.

Artikel 2.3.2

1. Ten aanzien van aanspraken, rechten en verplichtingen welke bij of krachtens de Wet medefinanciering
oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden zijn ontstaan voor het tijdstip van intrekking van die
wet, dan wel na dat tijdstip zijn ontstaan terzake van de afwikkeling van die wet, blijft het recht van toepassing
zoals dat gold voorafgaand aan dat tijdstip. De afwikkeling van zaken met betrekking tot de in het eerste lid
genoemde wet, geschiedt voor 1 januari 2007 door de rechtspersoon, aangewezen ingevolge artikel 17 van de
Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.
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2. Het resultaat van de financiële afwikkeling van de wet, bedoeld in artikel 2.3.1, over het jaar 2004 wordt ten
bate of ten laste van de Algemene Kas gebracht.

3. Bij ministeriële regeling van Onze Minister kunnen zonodig regels worden gesteld die voor een goede afwikke-
ling van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden noodzakelijk zijn.

Paragraaf 2.4. Wijzigingen in de Wet op de zorgtoeslag en de Zorgverzekeringswet

Artikel 2.4.1

[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]

Artikel 2.4.2

[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel 2.4.3

1. Nadat Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen van titel 17 en titel 18 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, op grond van het op 3 juni 2005 ingediende wetsvoorstel tot Aanpassing van de wetgev-
ing aan en invoering van de wet tot Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek), nadat dat tot wet is
verheven en in werking is getreden, opnieuw heeft vastgesteld, brengt Onze Minister de in de Zorgverzeker-
ingswet voorkomende verwijzingen naar titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met die nummering in
overeenstemming.

2. Onze Minister draagt ervoor zorg dat de overeenkomstig het eerste lid bijgewerkte tekst van de Zorgverzeker-
ingswet in het Staatsblad wordt geplaatst.

Paragraaf 2.5. Invoering Zorgverzekeringswet

Artikel 2.5.1

1. In afwijking van artikel 217 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 41, eerste lid, van de Wet
financiële dienstverlening, is een verzekeringsplichtige die voor 16 december 2005 van zijn ziekenfonds of
zijn ziektekostenverzekeraar een aanbod heeft ontvangen tot het sluiten van een zorgverzekering met een in
dat aanbod aangewezen zorgverzekeraar, met ingang van 1 januari 2006 volgens de in dat aanbod aangeduide
variant van de zorgverzekering bij die zorgverzekeraar verzekerd, tenzij hij degene die het aanbod deed voor die
datum heeft laten weten het aanbod te verwerpen.

2. In afwijking van artikel 217 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 41, eerste lid, van de Wet
financiële dienstverlening, is een verzekeringsplichtige die voor 16 december 2005 van het orgaan dat een pub-
liekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren voor hem uitvoert, een aanbod heeft ontvangen tot het
sluiten van een zorgverzekering met een in dat aanbod aangewezen zorgverzekeraar, met ingang van 1 januari
2006 volgens de in dat aanbod aangeduide variant van de zorgverzekering bij die zorgverzekeraar verzekerd,
tenzij hij degene die het aanbod deed voor die datum heeft laten weten van het aanbod geen gebruik te willen
maken.

3. Een verzekeringnemer kan een zorgverzekering volgens het aanbod, bedoeld in het eerste of tweede lid, zonder
opgave van redenen en zonder dat een boete verschuldigd is tot 1 maart 2006 schriftelijk ontbinden, indien deze
tot stand gekomen is:

1. ten gevolge van toepassing van het eerste of tweede lid;

2. ten gevolge van aanvaarding van het aanbod anders dan door middel van een expliciete wilsverklaring.

4. Een ontbinding als bedoeld in het derde lid werkt terug tot en met 1 januari 2006.

5. Een zorgverzekeraar waarbij een zorgverzekering onder toepassing van het derde lid is ontbonden, treedt, indien
ten behoeve van een zelfde verzekerde voor 1 mei 2006 een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar
wordt gesloten, in de rechten die de verzekerde jegens deze andere zorgverzekeraar heeft, tot ten hoogste het
bedrag van de waarde van de prestaties die hij op grond van de ontbonden zorgverzekering heeft geleverd.
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6. Een zorgverzekeraar die ten gevolge van het vijfde lid een vordering op de nieuwe zorgverzekeraar heeft, meldt
deze welk deel van het gevorderde bedrag in mindering dient te worden gebracht op de no claimteruggave en
welk bedrag eerstbedoelde verzekeraar ten gevolge van een eigen risico voor rekening van de verzekerde heeft
gelaten.

7. Onverminderd de uit de Wet financiële dienstverlening voortvloeiende informatieverplichtingen, komt een
zorgverzekering slechts op grond van het eerste of tweede lid tot stand indien bij het aanbod:

1. de modelovereenkomst wordt gevoegd waarin de desbetreffende variant van de zorgverzekering is opgenomen;

2. wordt aangegeven welke bepalingen van de modelovereenkomst van toepassing zijn, indien de mode-
lovereenkomst meerdere varianten van de zorgverzekering bevat;

3. wordt aangegeven hoe hoog de premie voor de desbetreffende variant is; en

4. wordt aangegeven dat een zorgverzekering, tot stand gekomen anders dan door middel van een expliciete
wilsverklaring van de verzekeringnemer, tot 1 maart 2006 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006
kan worden ontbonden.

Artikel 2.5.1a

Indien een persoon als bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet reeds bij het Zorginstituut gereg-
istreerd is als een persoon die op grond van de in dat lid genoemde verordening, overeenkomst of verdrag ingeval van
behoefte aan zorg recht heeft op zorg of vergoeding van de kosten daarvan, zoals voorzien in de wetgeving over de
verzekering voor zorg van zijn woonland, geldt deze registratie als de melding, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de
Zorgverzekeringswet.

Artikel 2.5.2

1. Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geneeskundige zorg of de kosten daarvan, gesloten
voor of met een verzekerde als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet, met of ten behoeve
van wie een zorgverzekering is gesloten welke ingaat op of terugwerkt tot 1 januari 2006, vervalt met ingang
van dat tijdstip, voor zover aan de overeenkomst rechten kunnen worden ontleend, gelijkwaardig aan die welke
vanaf dat tijdstip uit de zorgverzekering voortvloeien.

2. Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geneeskundige zorg of de kosten daarvan, gesloten
voor of met een in het buitenland wonende verzekerde die met toepassing van een verordening van de Raad
van de Europese Gemeenschappen dan wel toepassing van zodanige verordening krachtens de overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte of een verdrag inzake sociale zekerheid recht heeft op zorg of
vergoeding van de kosten daarvan, zoals voorzien in de wetgeving over de verzekering voor zorg van het woon-
land, vervalt met ingang van 1 januari 2006, voor zover aan de overeenkomst rechten kunnen worden ontleend,
gelijkwaardig aan die, welke vanaf dat tijdstip met toepassing van zodanige verordening of verdrag aan de be-
trokkene toekomen, mits de verzekerde voor 1 mei 2006 heeft voldaan aan de verplichting tot aanmelding bij
het College zorgverzekeringen ingevolge artikel 69 van de Zorgverzekeringswet.

3. De premie die voor de op grond van het eerste of tweede lid geheel of gedeeltelijk vervallen overeenkomst is
vooruitbetaald, wordt door de verzekeraar al naar gelang van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbe-
taald, onder aftrek van ten hoogste 25% van het terug te betalen bedrag.

Artikel 2.5.3

Voor zover een verzekerde ingevolge de zorgverzekering toestemming behoeft van de zorgverzekeraar dan wel een ver-
wijzing of recept van een deskundige is vereist voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties, en de verzekerde in het
bezit is van een voor de inwerkingtreding van deze wet door een ziekenfonds, een uitvoerder van een publiekrechtelijke
ziektekostenregeling of een ziektekostenverzekeraar verleende toestemming en een voor de inwerkingtreding van deze
wet afgegeven verwijzing of recept voor de desbetreffende zorg, geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept
als titel voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties gedurende de periode waarvoor de toestemming is verleend of
de verwijzing of het recept geldig is, en verlangt de zorgverzekeraar van de verzekerde niet nogmaals dat toestemming
wordt gevraagd of dat een verwijzing of recept wordt overgelegd.

Artikel 2.5.4
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Indien een verzekerde ingevolge de zorgverzekering recht heeft op levering van zorg en overige diensten door zijn
zorgverzekeraar en op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zorg ontvangt van een aanbieder van zorg met
welke de zorgverzekeraar daartoe geen overeenkomst heeft gesloten, heeft de verzekerde desalniettemin recht op
zorgverlening door die aanbieder van zorg voor rekening van de zorgverzekeraar, behoudens voor zover betrokkene
voor dat tijdstip niet verzekerd was voor die zorg of de kosten daarvan, dan wel voor zover die kosten voor rekening
van de tot dat tijdstip bestaande verzekering komen.

Artikel 2.5.5

In afwijking van artikel 29, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt in 2006 en 2007 voor de bepaling van het
aantal verzekerden, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, uitgegaan van het aantal bestaande zorgverzekeringen per
zorgverzekeraar dat blijkens de administratie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van die wet, door de zorgverzekeraar
aan het College zorgverzekeringen tot en met 1 juli 2006 is gemeld.

Artikel 2.5.6

Indien een verzekeraar zijn portefeuille met ziektekostenverzekeringen met ingang van de datum van inwerkingtreding
van de Zorgverzekeringswet overdraagt aan een zorgverzekeraar in de zin van die wet of indien hij zich met ingang
van die datum omzet in een andere rechtsvorm, in welke rechtsvorm hij als zorgverzekeraar in de zin van die wet
werkzaam zal zijn, zijn de artikelen 123, vierde lid, 125, vierde lid, tweede volzin, en 128, vierde lid, van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 niet van toepassing op de zorgverzekering of een aanvullende verzekering die met
ingang van die datum bij de zorgverzekeraar gaat lopen, mits de verzekerde voor die datum in de gelegenheid is gesteld
af te zien van een zorgverzekering of een aanvullende verzekering bij die zorgverzekeraar.

Artikel 2.5.7

1. Een ziekenfonds, dat heeft voldaan aan de verplichting tot melding ingevolge artikel 25, eerste lid, van de
Zorgverzekeringswet, verkrijgt op het moment van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege een vergun-
ning als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 voor uitoefening van de
branches Ongevallen en Ziekte.

2. Het ziekenfonds, bedoeld in het eerste lid, legt binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet gegevens
aan De Nederlandsche Bank N.V. over om aan te tonen dat het voldoet aan de artikelen 28 tot en met 30 en 32
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onverminderd het derde en vierde lid.

3. Indien het ziekenfonds, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan artikel 28, eerste lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993, beschikt het over een termijn van drie maanden na inwerkingtreding van deze wet om
te voldoen aan genoemd artikellid. Het ziekenfonds dient daartoe binnen een maand na inwerkingtreding van
deze wet bij De Nederlandsche Bank N.V. een voorstel in, dat aangeeft op welke wijze voor het verstrijken van
de termijn aan artikel 28, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 zal worden voldaan.

4. Indien het ziekenfonds, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan artikel 32, aanhef en onderdeel a, van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993, beschikt het over een termijn van een jaar na inwerkingtreding van deze wet
om te voldoen aan genoemd artikel. Het ziekenfonds dient daartoe binnen een maand na inwerkingtreding van
deze wet bij De Nederlandsche Bank N.V. een voorstel in, dat aangeeft op welke wijze voor het verstrijken
van de termijn aan artikel 32, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 zal worden
voldaan.

5. Gedurende de termijn van een jaar, bedoeld in het vierde lid, eerste volzin, kan De Nederlandsche Bank N.V.
op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 alle in die wet voorziene maatregelen treffen jegens het
ziekenfonds, bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van:

1. het intrekken van de vergunning uitsluitend vanwege het feit dat het ziekenfonds niet voldoet aan artikel 32,
aanhef en onderdeel a, van die wet;

2. het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 54 van die wet tot overdracht van de gehele portefeuille
uitsluitend vanwege het feit dat het ziekenfonds niet voldoet aan artikel 32, aanhef en onderdeel a, van die wet.

6. Zolang het ziekenfonds, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan artikel 32, aanhef en onderdeel a, van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 beperkt het zijn werkzaamheden tot uitvoering van de in artikel 1, onderdeel
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d, van de Zorgverzekeringswet bedoelde zorgverzekeringen.

7. Ten aanzien van besluiten, genomen op grond van dit artikel, is de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 van
overeenkomstige toepassing.2.5.8 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.5.9 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Paragraaf 3.1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 3.1.1

[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 3.1.2

1. De persoon die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel 3.1.1 vrijwillig verzekerd was ingevolge
artikel 32a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, heeft aanspraak op een vergoeding ter zake van de kosten
van zorg waarop op die dag aanspraak bestond op grond van artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,
voor zover: a. de verlening van de zorg op of voor die dag is begonnen of b. het zorg betreft waarop hij aansluitend
aan en in plaats van de onder a bedoelde zorg in redelijkheid is aangewezen.

2. Het eerste lid geldt na de termijn, bedoeld in artikel 8.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 niet
voor zorg, bedoeld in artikel 8.1. van die wet en geldt na de termijn, bedoeld in artikel 10.1, derde of vierde lid,
van de Jeugdwet niet voor zorg, bedoeld in artikel 10.1, tweede lid, van die wet.

Artikel 3.1.3

1. De vergoeding, bedoeld in artikel 3.1.2, is gelijk aan het bedrag dat ingevolge de wettelijke regeling van de
staat van wonen of verblijf voor rekening van de rechthebbende blijft, in geval in die staat op de desbetreffende
zorg recht bestaat met toepassing van enig door Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid of van een
verordening van de Raad van Europese Gemeenschappen.

2. De vergoeding, bedoeld in artikel 3.1.2, is gelijk aan de in rekening gebrachte kosten tot het in het land van
wonen of verblijf voor de verleende zorg geldende tarief, en bij het ontbreken van een zodanig tarief tot het
bedrag dat daar voor de desbetreffende zorg in rekening pleegt te worden gebracht, indien op die zorg in het
woonland geen aanspraak bestaat op grond van de in het eerste lid bedoelde verdragen of verordeningen.

3. Indien voor de zorg geen tarief geldt of er geen tarief bestaat dat daarvoor in rekening pleegt te worden gebracht,
is de vergoeding gelijk aan de in rekening gebrachte kosten, voor zover die gelet op het kostenniveau van de
gezondheidszorg in het land van wonen of verblijf in redelijkheid aanvaardbaar zijn.

4. Op de vergoeding worden in mindering gebracht bijdragen die de persoon, bedoeld in artikel 3.1.2, verschuldigd
zou zijn geweest indien hij verzekerd zou zijn geweest op grond van de Wet langdurige zorg dan wel een
zorgverzekering zou hebben gehad op grond waarvan hij recht op prestaties zou hebben gehad als bedoeld in
artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3.1.4

1. De aanspraak op een vergoeding als bedoeld in artikel 3.1.2, bestaat slechts indien de rechthebbende zich,
binnen een termijn van vier maanden nadat deze wet in werking is getreden, dan wel binnen een termijn van
vier maanden nadat hij in redelijkheid van de inwerkingtreding van deze wet heeft kunnen kennisnemen, als
zodanig heeft aangemeld bij het Zorginstituut. Dat instituut verleent de vergoedingen, bedoeld in artikel 3.1.2.

2. Het Zorginstituut kan een rechtspersoon, aangewezen ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige
zorg, mandaat en volmacht verlenen om namens hem besluiten te nemen of werkzaamheden te verrichten die
verband houden met het verlenen van vergoedingen als bedoeld in artikel 3.1.2.

Artikel 3.1.5
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De vergoedingen, bedoeld in artikel 3.1.2, en de kosten verbonden aan de werkzaamheden, verband houdende met
het verlenen van vergoedingen, komen ten laste van het Fonds langdurige zorg, bedoeld in artikel 89 van de Wet
financiering sociale verzekeringen.

Artikel 3.1.6

Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit inzake een vergoeding als bedoeld in artikel 3.1.2 is het recht
zoals dat geldt ten aanzien van besluiten inzake een recht op zorg ingevolge de Wet langdurige zorg, met uitzondering
van artikel 10.3.1 van die wet, van overeenkomstige toepassing.3.1.7 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3.1.8 [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 3.2. Volksgezondheid, Welzijn en Sport, overige wetten Artikel 3.2.1 [Wijzigt de Kwaliteitswet zorgin-
stellingen.] Artikel 3.2.2 [Wijzigt de Wet collectieve preventie volksgezondheid.] Artikel 3.2.3 De Wet van 12 mei
1999 tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet
invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW) (Stb. 239) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.4 [Wijzigt de
Wet klachtrecht cliënten zorgsector.] Artikel 3.2.5 [Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.] Ar-
tikel 3.2.6 [Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.] Artikel 3.2.7 [Wijzigt de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening.] Artikel 3.2.8 [Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.] Artikel 3.2.9 [Wijzigt de Wet op de
orgaandonatie.] Artikel 3.2.10 De Wet sociaal fiscaal nummer Ziekenfondswet wordt ingetrokken. Artikel 3.2.11 De
Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase wordt ingetrokken. Artikel 3.2.12 [Wijzigt de Wet tarieven
gezondheidszorg.] Artikel 3.2.13 [Wijzigt de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945.] Artikel 3.2.14
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.] Artikel 3.2.15 De Wet versterking Wzv instrumen-
tarium wordt ingetrokken. Artikel 3.2.16 De Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van
de kosten van AWBZ-verstrekkingen (Stb. 681) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.17 De Wet van 21 december 2000 tot
wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal
fiscaalnummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten (Stb. 2001, 50)
wordt ingetrokken. Artikel 3.2.18 De Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen
van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen
aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren (Stb. 779) wordt ingetrokken. Artikel
3.2.19 De Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband
met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering in-
gevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ)
(Stb. 605) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.20 De Wet van 20 november 1991, houdende beperking van de contracteer-
plicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering, invoering van de mogelijkheid een lager
tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde
tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet
tarieven gezondheidszorg (Stb. 584) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.21 De Wet van 2 juli 1997, houdende wijziging van
de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF gerechtigden (Stb. 305) wordt
ingetrokken. Artikel 3.2.22 De Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, ar-
tikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb.
338) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.23 De Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet
in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (Stb.
777) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.24 De Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van
de Ziekenfondswet (Stb. 780) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.25 De Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de
Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op
de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (Stb. 2001, 23) wordt ingetrokken.
Artikel 3.2.26 De Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziek-
tekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch specialistische zorg, verleend door
of vanwege een ziekenhuis (Stb. 1999, 16) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.27 De Wet van 16 juli 2001 tot wijziging
van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor
de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van
een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfond-
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spremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (Stb. 386) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.28
De Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de
financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen) (Stb. 42) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.29 De
Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelf-
standigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke
wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Zelfs-
tandigen in Zfw) (Stb. 461) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.30 De Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van de Zieken-
fondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet
met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aan-
passing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering (Stb. 465) wordt ingetrokken.
Artikel 3.2.31 De Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de
Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten
geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksge-
zondheid) (Stb. 185) wordt ingetrokken. Artikel 3.2.32 [Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.] Paragraaf 3.3.
Justitie Artikel 3.3.1 [Wijzigt de Beroepswet.] Artikel 3.3.2 [Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.] Artikel 3.3.3 [Wijzigt
de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.] Artikel 3.3.4 [Wijzigt de Remigratiewet.] Artikel 3.3.5 [Wijzigt de Wet
bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.] Artikel 3.3.6 [Wijzigt de Wet op de economische delicten.] Artikel 3.3.7
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.] Artikel 3.3.8 [Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.] Artikel 3.3.9 [Wijzigt
de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.] Artikel 3.3.10 [Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.] Paragraaf
3.4. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Artikel 3.4.1 [Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambts-
dragers.] Artikel 3.4.2 [Wijzigt de Ambtenarenwet.] Artikel 3.4.3 [Wijzigt de Toeslagwet Indonesische pensioenen
1956.] Artikel 3.4.4 [Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.] Artikel 3.4.5 [Wijzigt de Wet
schadeloosstelling leden Tweede Kamer.] Artikel 3.4.6 [Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens.] Paragraaf 3.5. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Artikel 3.5.1 [Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel 3.5.2 [Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.] Paragraaf 3.6. Financiën Artikel
3.6.1 [Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.] Artikel 3.6.2 [Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel 3.6.3 [Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.] Artikel 3.6.4 [Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting
1969.] Artikel 3.6.5 Voor lichamen die op de dag voorafgaande aan de dag waarop deze wet in werking treedt, optreden
als algemene ziekenfondsen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, zoals dit artikelonderdeel luidde op die dag, blijft dit artikelonderdeel, zoals dit luidde op de dag voorafgaande
aan de dag waarop deze wet in werking treedt, van toepassing voor zover hun werkzaamheden betrekking hebben op
de afwikkeling van de Ziekenfondswet. Artikel 3.6.6 [Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.] Artikel 3.6.7
1. Een ziekenfonds is geen verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, voorzover
het werkzaamheden ter afwikkeling van de Ziekenfondswet verricht. 2. De Wet op het financieel toezicht is niet van
toepassing op instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenregeling uitvoeren, voor zover zij: a. bij algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 20, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 zoals dat artikel luidde op
de dag voorafgaande aan de dag waarop artikel 3.6.6, onderdeel D, in werking trad, waren aangewezen; b. blijven vol-
doen aan de voorwaarden van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in onderdeel a; en c. hun werkzaamheden
beperken tot het afwikkelen van deze publiekrechtelijke regelingen.

Artikel 3.6.8 [Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.] Artikel
3.6.9 [Wijzigt de Wet financiële dienstverlening.] Artikel 3.6.10 De Wet op het financieel toezicht is niet van toepass-
ing op een ziekenfonds voor zover het werkzaamheden ter afwikkeling van de Ziekenfondswet verricht. Artikel 3.6.11
Met betrekking tot inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in paragraaf 5.2 van de Zorgverzekeringswet over het
jaar 2006 wordt in afwijking van artikel 30f, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heff-
ingsrente berekend over het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 2007 en eindigt op de dag van de dagtekening van het
aanslagbiljet. Paragraaf 3.7. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Artikel 3.7.1 [Wijzigt de Wa-
terleidingwet.] Artikel 3.7.2 [Wijzigt de Woningwet.] Paragraaf 3.8. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Artikel 3.8.1
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.] Artikel 3.8.2 [Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.] Artikel 3.8.3 [Wijzigt
de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.] Artikel 3.8.4 [Wijzigt de Liquidatiewet
ongevallenwetten.]3.8.5 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3.8.6 [Wijzigt de Toeslagenwet.] Artikel 3.8.7 [Wijzigt de Werkloosheidswet.] Artikel 3.8.8 [Wijzigt de
Wet arbeid en zorg.] Artikel 3.8.9 [Wijzigt de Wet arbeid mijnbouw Noordzee.] Artikel 3.8.10 [Wijzigt de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.] Artikel 3.8.11 [Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzien-
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ing jonggehandicapten.] Artikel 3.8.12 [Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.] Artikel 3.8.13 [Wijzigt
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.] Artikel 3.8.14 [Wi-
jzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.] Artikel 3.8.15
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.] Artikel 3.8.16 [Wijzigt de Wet op de (re)integratie ar-
beidsgehandicapten.] Artikel 3.8.17 [Wijzigt de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.] Artikel
3.8.18 [Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.] Artikel 3.8.19 [Wijzigt de Wet terug-
dringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.] Artikel 3.8.20 [Wijzigt de Wet werk en bijstand.] Artikel
3.8.21 [Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.] Artikel 3.8.22 [Wijzigt de Ziektewet.] Hoofdstuk 4. Overige
bepalingen Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen Artikel 5.1 1. Bij ministeriële regeling kunnen, voor zover dit noodzakelijk is voor de
invoering van de Zorgverzekeringswet of voor deze wet en zo nodig in afwijking van deze wet, tijdelijke voorzieningen
worden getroffen. 2. Na de plaatsing in de Staatscourant van een krachtens het eerste lid vastgestelde ministeriële
regeling wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-
Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal
besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet
verheven, dan wordt de ministeriële regeling ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet. Artikel 5.2
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel 5.3 Het Administratiebesluit Bijzondere
Ziektekostenverzekering berust met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 3.1.1 op artikel 40, eerste
lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.5.4 [Vervallen per 01-01-2015]

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

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 6 oktober 2005 Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eerste november 2005

De Minister van Justitie ,

10. (a) i. Donner
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CHAPTER 4

EMAIL

MEDS is opensource en de code waarmee de bot geschreven is is voor iedereen vrij te bewerken etc. MEDS is released
onder een MIT compatible license.

• teksten

• todo

Bart Thate
IRC: botfather on #dunkbots irc.freenode.net
email: bthate@dds.nl, thatebart@gmail.com
http://meds.readthedocs.io/en/latest/
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