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Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van 
verhoren van aangevers, getuigen en verdachten 

ACHTERGROND  
In het belang van de waarheidsvinding is het wenselijk dat in bepaalde gevallen aangiften 
en/of verhoren auditief of audiovisueel worden opgenomen. Deze vormen van registratie 
kunnen ingezet worden zowel voor verhoren van aangevers en getuigen (waaronder 
slachtoffers) als voor verhoren van verdachten. Een landelijk uniforme aanpak is 
noodzakelijk. Om die reden wordt in deze aanwijzing auditieve of audiovisuele registratie in 
een aantal gevallen verplicht gesteld. In andere gevallen blijft dit facultatief.  
De auditieve en audiovisuele registratie zijn in de eerste plaats hulpmiddelen ten behoeve 
van de toetsbaarheid van de verhoren in een latere fase van het strafproces. Audiovisueel 
registreren kan van belang zijn als er sprake is van omstandigheden die gelegen zijn in de 
kwetsbaarheid van de verhoorde persoon of in de aard van het verhoor. Audiovisuele 
opnamen bieden immers de mogelijkheid om non-verbale signalen en vastgelegde emotie 
terug te zien.  
Daarnaast geeft het gebruik van opnameapparatuur de mogelijkheid om:  
- aanwijzingen te geven aan de verhoorders tijdens het verhoor en vervolgverhoren;  
- (gedrags)deskundigen te laten adviseren tijdens of na het verhoor;  
- ondersteuning te bieden bij het uitwerken van de verklaring in het proces-verbaal;  
- als evaluatiemateriaal te gebruiken voor verdere professionalisering van verhoorders;  
- leerstof te genereren ten behoeve van opleidingen in verhoormethodieken.  

SAMENVATTING  
Deze aanwijzing bevat regels voor het auditief respectievelijk audiovisueel registreren van 
verhoren afgenomen van aangevers, getuigen en verdachten. Aangegeven is wanneer het 
verplicht is om verhoren auditief dan wel audiovisueel vast te leggen en wanneer dit 
facultatief is. Hierbij is niet de opsporingsinstantie maar de aard van de zaak bepalend. 
Voorgeschreven is welk type registratie minimaal verplicht is. Indien de Officier van Justitie 
(OvJ) of Advocaat-generaal (A-G) dit in een concreet geval noodzakelijk acht, kan besloten 
worden tot een “zwaardere” vorm van registratie. Voorts bevat de aanwijzing regels voor 
registratie van verhoren van kwetsbare personen.  
De opsporingsinstantie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, capaciteit, organisatie 
en integriteit van de technische infrastructuur en voor een deugdelijke opslag en 
administratie van de registraties. De procedures voor het auditief en audiovisueel registreren 
zijn beschreven in een protocol. Voor audiovisuele registratie van verhoren is daarbij 
uitgangspunt dat alle actoren in de verhoorkamer op de audiovisuele registratie 
waarneembaar zijn. Het protocol, dat hierachter is opgenomen, maakt onderdeel uit van 
deze aanwijzing en heeft aldus een bindend karakter. 

AUDITIEF EN AUDIOVISUEEL REGISTREREN 
In deze paragraaf staan de gevallen genoemd waarin auditieve of audiovisuele registratie 
verplicht is en is een indicatie gegeven wanneer daartoe facultatief zou kunnen worden 
overgegaan (zie voor beslisschema Bijlage 1, niet opgenomen). De verplichting geldt niet 
voor verhoren in het kader van de vaststelling van de identiteit, het verhoor bij voorgeleiding 
door de hulpofficier van justitie en het verhoor bij de inverzekeringstelling door de hulpofficier 
van justitie. 
  
a. Verplichte auditieve registratie  
Auditieve registratie van alle verhoren van verdachten en geplande1 verhoren van getuigen 
en aangevers is verplicht bij misdrijven die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van (Militair) 
Strafrecht, als:  
- er een overleden slachtoffer is;  
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- de strafbedreiging 12 jaar of meer bedraagt;  
- de strafbedreiging minder dan 12 jaar bedraagt en er sprake is van evident zwaar 
lichamelijk letsel;  
- het gaat om een zedendelict met een strafbedreiging van 8 jaar of meer of om seksueel 
misbruik in een afhankelijkheidsrelatie. 
1 Zie Bijlage 2, niet opgenomen).  
  
b. Verplichte audiovisuele registratie  
Audiovisuele registratie is verplicht:  
1. bij alle verhoren van verdachten en geplande verhoren van getuigen en aangevers 
wanneer:  
- de verhoorder tijdens de uitvoering van het verhoor wordt ondersteund door een 
gedragsdeskundige of  
- de persoon die wordt verhoord kwetsbaar is én er sprake is van een hierboven onder a 
genoemd misdrijf.  
Kwetsbaar zijn minderjarigen onder de 16 jaar en personen met een (kennelijke) 
verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis. Indien de minderjarige onder de 12 
jaar is, wordt het verhoor in een kindvriendelijke studio afgenomen.  
2. wanneer een getuige wordt gehoord door een gedragsdeskundige.2 
2 Zie ook de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik (2008A031). 
 
c. Facultatief registreren  
Ook in andere dan de hierboven genoemde gevallen kan de OvJ/A-G termen aanwezig 
achten om tot auditieve of audiovisuele registratie van verhoren over te gaan. Reden 
hiervoor kan gelegen zijn in:  
- de persoon van de betrokkene;  
- de aard van de zaak;  
- het verloop van het verhoor.  
 
Waar het een getuige of aangever betreft wordt in de afweging om al dan niet tot auditieve of 
audiovisuele registratie over te gaan rekening gehouden met de belangen van de 
betrokkene.  
Facultatieve auditieve en audiovisuele registratie vindt uitsluitend plaats na overleg tussen 
de teamleider van de opsporingsinstantie en de OvJ/A-G. In uitzondering hierop kan de 
teamleider hiertoe zelfstandig opdracht geven, indien het verloop van het verhoor 
onverwacht aanleiding geeft om tot registratie over te gaan.  
Wanneer er sprake is van een verhoor in opdracht van de rechter-commissaris (R-C), kan de 
R-C bevelen dat het verhoor auditief of audiovisueel wordt geregistreerd.(artikel 177 
Wetboek van Strafvordering). Hij doet dat zoveel mogelijk door tussenkomst van de OvJ. 
  
d. Opslag en bewaartermijn  
De auditieve en audiovisuele registraties worden opgeslagen bij de instantie die de verhoren 
auditief of audiovisueel heeft geregistreerd.  
De auditieve of audiovisuele registraties van verhoren worden verwijderd zodra zij niet langer 
noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek. In geval een opsporingsonderzoek geleid 
heeft tot een vervolging, zal dit het geval zijn op het moment dat de uitspraak onherroepelijk 
is geworden. In andere gevallen worden registraties van verhoren bewaard tot de 
verjaringstermijn van het delict in kwestie is verstreken.  
Nadat deze termijn is verstreken verzoekt de instantie waar de registraties zijn opgeslagen 
de OvJ om een opdracht tot vernietiging van de registratie. De opdracht tot vernietiging wordt 
binnen 30 dagen uitgevoerd.  
Als een getuige geen informatie heeft verstrekt over het vermeende strafbare feit, kan de 
OvJ/A-G opdracht geven tot (eerdere) vernietiging van de registratie. 
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OVERGANGSRECHT 
 
Auditief  
Voor auditieve registratie van verhoren in opsporingsonderzoeken3 geldt het volgende. De 
beleidsregels in deze aanwijzing zijn van toepassing op opsporingsonderzoeken die zijn 
gestart op of na de datum van inwerkingtreding van deze aanwijzing. 
  
Audiovisueel  
Voor audiovisuele registratie van verhoren in opsporingsonderzoeken geldt het volgende. De 
beleidsregels in deze aanwijzing zijn van toepassing op opsporingsonderzoeken die zijn 
gestart op of na de datum van inwerkingtreding van deze aanwijzing.  
Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen van toepassing:  
1. Als het een opsporingsonderzoek betreft naar een seksueel misdrijf en dat onderzoek is 
gestart vóór de datum van inwerkingtreding van deze aanwijzing. In deze gevallen zijn de 
beleidsregels voor het registreren van verhoren van toepassing ingevolge de Aanwijzing 
opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik.  
2. Als het verhoor wordt afgenomen van een persoon onder de leeftijdsgrens van zestien 
jaar of van een persoon met een verstandelijke beperking in het geval van een 
opsporingsonderzoek naar een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van 
Strafrecht:  
- waarbij sprake is van een overleden slachtoffer;  
- de strafdreiging voor het delict 12 jaar of meer bedraagt;  
- dan wel het een zedendelict betreft met een strafdreiging van 8 jaar of meer of een geval 
van seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie.  
Bij deze verhoren is audiovisuele registratie met ingang van 1 oktober 2006 verplicht. 
3 In artikel 132a van het Wetboek van Strafvordering is neergelegd wat onder 
opsporingsonderzoek wordt verstaan.  
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Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor 

SAMENVATTING 
In deze aanwijzing worden in de eerste plaats regels gegeven voor de verwezenlijking van 
het recht van de aangehouden verdachte om voorafgaand aan het verhoor door de politie 
een raadsman te raadplegen. Dit recht vloeit voort uit recente jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze vorm van rechtsbijstand wordt in 
deze aanwijzing 'consultatiebijstand' genoemd. Zowel minderjarige als meerderjarige 
verdachten hebben recht op consultatiebijstand. De consultatiebijstand bestaat uit een 
gesprek van de verdachte met een raadsman dat plaatsvindt voorafgaand aan het eerste 
inhoudelijke verhoor van de verdachte door de politie. Met 'inhoudelijk verhoor' wordt 
bedoeld het verhoor van een verdachte aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. 
Het gesprek van de verdachte en de raadsman vindt in de regel plaats in een persoonlijk 
contact op het politiebureau; slechts in categorie C-zaken zal in beginsel met een telefonisch 
gesprek kunnen worden volstaan. 
De aanwijzing geeft voorts regels over de invulling van het recht op bijstand door een 
raadsman tijdens het verhoor door de politie ('verhoorbijstand'). De Hoge Raad heeft 
namelijk in de hierna te noemen uitspraken overwogen dat aangehouden jeugdige 
verdachten ook het recht hebben op bijstand door een raadsman of een andere 
vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie. Onder jeugdige verdachten worden 
in deze aanwijzing minderjarige verdachten verstaan. 
Uit de jurisprudentie vloeit niet voort dat meerderjarige verdachten ook het recht op 
verhoorbijstand hebben. Deze aanwijzing houdt dan ook geen regeling in voor de bijstand 
van een raadsman tijdens het verhoor van meerderjarige verdachten. Het experiment 
'raadsman bij politieverhoor', dat op 1 juli 2008 is gestart in de arrondissementen Rotterdam 
en Amsterdam en dat duurt tot 1 juli 2010, blijft onverkort van kracht. De in het kader van dat 
experiment geldende afspraken en procedures hebben voorrang boven hetgeen in deze 
aanwijzing is gesteld. 
In deze aanwijzing zullen gemakshalve begrippen als 'politie' en 'politiebureau' worden 
gebruikt, maar deze aanwijzing geldt voor verhoren door elke opsporingsambtenaar. 

ACHTERGROND 
De Grote Kamer van het EHRM heeft op 27 november 2008 arrest gewezen in de zaak 
Salduz tegen Turkije (application no. 36391/02). Deze uitspraak is later gevolgd door andere 
EHRM-beslissingen zoals Panovits tegen Cyprus (11 december 2008, 4268/04), Shabelnik 
tegen Oekraïne (19 februari 2009, 16404/03), Płonka tegen Polen (31 maart 2009, 20310/02) 
en Pishchalnikov tegen Rusland (24 september 2009, 7025/04). Op 30 juni 2009 zijn drie 
arresten gewezen door de Hoge Raad (LJN BH3079, BH3081, BH3084). 
Reeds door de EHRM-arresten in de zaken Salduz en Panovits en de daaraan in de 
juridische literatuur bestede aandacht, alsmede door de in februari 2009 gepubliceerde 
conclusies van A-G Knigge in de zaken die hebben geleid tot de zojuist genoemde HR-
arresten, is tamelijk snel duidelijk geworden dat in het Nederlandse strafprocesrecht 
behoefte bestaat aan verandering van wet- en regelgeving rondom de bijstand door 
raadslieden aan verdachten die in het kader van het opsporingonderzoek door 
opsporingsambtenaren worden verhoord. Dit besef is door de minister van Justitie verwoord 
in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 15 april 2009 (Kamerstukken II 2008-2009, 31 700 VI, 
nr. 117). In die brief is aangekondigd 'dat de bestaande regeling in het Nederlandse Wetboek 
van Strafvordering moet worden aangevuld en dat een aanpassing van het bestaande beleid 
(…) in gang moet worden gezet'. Deze aanwijzing beoogt voor een belangrijk gedeelte in de 
zojuist bedoelde aanpassing te voorzien, in afwachting van formele wetgeving. In zijn brief 
van 15 december 2009 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 VI, nr. 
77) heeft de minister van Justitie de hoofdlijnen van deze aanwijzing aangekondigd. 
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CATEGORISERING 
In deze aanwijzing wordt aangegeven op welke wijze het recht op consultatiebijstand moet 
worden geëffectueerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën zaken: A-
, B- en C-zaken. Naarmate het feit waarop de verdenking betrekking heeft ernstiger is of de 
persoon van de verdachte kwetsbaarder, dienen immers zwaardere eisen te worden gesteld 
aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het recht op consultatiebijstand. Het recht 
op consultatiebijstand geldt niet voor verdachten die ten tijde van het strafbaar feit waarvan 
zij worden verdacht, jonger dan twaalf jaar waren: jegens hen is immers geen strafvervolging 
mogelijk. 

Categorie A 

Als categorie A-zaken worden aangemerkt: 
zaken waarbij sprake is van een verdenking van een misdrijf dat voldoet aan de criteria voor 
de inzet van een Team Grootschalig Onderzoek (TGO): [1] hiervan is sprake als het een 
misdrijf betreft  
waarop een strafbedreiging van twaalf jaar gevangenisstraf of meer staat, én  
dat kan worden getypeerd als een (mogelijk) opzettelijk levensdelict, zeer ernstig 
zedendelict, brandstichting met ernstige gevolgen, gijzeling, ontvoering en andere misdrijven 
tegen de lichamelijke integriteit, en  
waarbij een grote maatschappelijke impact kan worden verwacht;  
zaken waarin aan de aanhouding van verdachte projectmatig opsporingsonderzoek naar 
georganiseerde criminaliteit vooraf is gegaan;  
zaken waarbij sprake is van een verdenking van een misdrijf waarbij voorlopige hechtenis 
toegelaten is en waarvan redelijkerwijs valt aan te nemen dat zij zullen voldoen aan het 
begrip 'gevoelige zaak'; [2]  
zaken van verdachten in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar op de pleegdatum van 
het feit voor zover deze zaken betrekking hebben op een misdrijf waarbij voorlopige 
hechtenis toegelaten is;  
zaken van verdachten in de leeftijd van zestien en zeventien jaar op de pleegdatum van het 
feit en verdachten die naar het oordeel van de opsporingsambtenaar zijn aan te merken als 
een persoon met een kennelijk verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis, voor 
zover deze zaken betrekking hebben op misdrijven: 
- met een strafbedreiging van twaalf jaar of meer, óf 
- met een strafbedreiging van minder dan twaalf jaar, maar waarbij sprake is van een dode of 
evident zwaar lichamelijke letsel, óf 
- dat een zedenmisdrijf behelst met een strafbedreiging van acht jaar of meer of waarbij 
sprake is van seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie. 
 
Categorie B 
Zaken betreffende misdrijven waarbij voorlopige hechtenis toegelaten is en die niet vallen 
onder categorie A. 

Categorie C 

Zaken betreffende misdrijven waarbij voorlopige hechtenis niet toegelaten is alsmede zaken 
betreffende overtredingen. 

CONSULTATIEBIJSTAND VOOR MEERDERJARIGE EN MINDERJARIGE 
VERDACHTEN 
 
Algemeen 
 
Informeren van verdachte over het recht op consultatiebijstand 
 
Elke aangehouden verdachte die voor verhoor naar een politiebureau is gebracht, moet er 
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door de politie op geworden gewezen dat hij het recht heeft om voorafgaand aan het eerste 
inhoudelijke verhoor een raadsman te raadplegen. De consultatiebijstand vindt bij A- en B-
zaken altijd plaats in een gesprek op het politiebureau. Bij C-zaken wordt de verdachte in de 
gelegenheid gesteld telefonisch contact op te nemen met een raadsman. In dat gesprek kan 
alsnog worden besloten dat een persoonlijk contact op het politiebureau wenselijk wordt 
geacht waartoe de raadsman de verdachte op het politiebureau zal kunnen bezoeken. 
Als de raadsman voor het verlenen van consultatiebijstand aan de verdachte op het 
politiebureau wordt verwacht, wordt zijn komst in alle categorieën zaken maximaal twee uur 
afgewacht. 
Bij A-zaken kan de verdachte geen afstand doen van het recht op consultatiebijstand; bij B- 
en C-zaken is het wel mogelijk afstand van dat recht te doen. 
Ook wordt de verdachte erover geïnformeerd dat gebruikmaking van zijn recht op 
consultatiebijstand bij A- en B-zaken voor hem geen kosten met zich meebrengt en dat bij C-
zaken de kosten daarvan voor zijn rekening komen. 
Het voorgaande wordt aan elke aangehouden verdachte door een opsporingsambtenaar 
medegedeeld. Van het feit dat deze mededelingen zijn gedaan wordt in een proces-verbaal 
melding gemaakt. Daarbij wordt ook de (eventuele) reactie van de verdachte op deze 
mededelingen vastgelegd. Als de verdachte, bij B- en C-zaken, verklaart geen advocaat te 
willen raadplegen en daarmee afstand te doen van het recht op consultatiebijstand, vermeldt 
de politie dat in een proces-verbaal. 
De hulpofficier van justitie aan wie de verdachte na zijn aanhouding, ingevolge het bepaalde 
in artikel 53, derde lid, respectievelijk 54, derde lid, Sv wordt voorgeleid, vergewist zich ervan 
dat deze mededelingen aan de verdachte zijn gedaan. Als de verdachte, bij B- en C-zaken, 
reeds vóór deze voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie te kennen heeft gegeven 
afstand te doen van zijn recht op consultatiebijstand, dan verifieert de hulpofficier bij de 
verdachte of deze inderdaad afstand doet van zijn recht op consultatiebijstand. Van deze 
verificatie wordt melding gedaan in een proces-verbaal. 
 
De komst van de raadsman 
 
Bij A- en B-zaken zorgen, onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Rechtsbijstand, de 
piketcentrales ervoor dat raadslieden worden opgeroepen om consultatiebijstand te 
verlenen. Indien de komst van een raadsman voor het verlenen van consultatiebijstand 
gewenst is, meldt de politie dit dan ook zo spoedig mogelijk na de aanhouding van de 
verdachte aan de piketcentrale. De politie legt het tijdstip van de melding aan de 
piketcentrale vast in een proces-verbaal. De raadsman dient vervolgens binnen twee uur 
nadat de melding aan de piketcentrale heeft plaatsgevonden, op het politiebureau aanwezig 
te zijn om de verdachte consultatiebijstand te verlenen. 
De piketcentrales zijn dagelijks van 07.00 uur tot 20.00 uur operationeel. Buiten die periode 
worden door de piketcentrales geen raadslieden opgeroepen om consultatiebijstand te 
verlenen. Hierop kan slechts sporadisch uitzondering worden gemaakt: in geval van 
levensdelicten, gijzelingen en ontvoeringen kan de piketcentrale ook gedurende de 
nachtelijke uren worden benaderd om een raadsman te activeren om dan consultatiebijstand 
te verlenen. 
Meldingen van de politie die buiten de periode van 07.00 tot 20.00 uur bij de piketcentrales 
binnenkomen, worden om 07.00 uur aan de raadslieden doorgegeven. De raadslieden zullen 
dan derhalve vóór 09.00 uur op het politiebureau aanwezig zijn om consultatiebijstand te 
verlenen. 
Als de verdachte in A- en B-zaken consultatiebijstand wil ontvangen van een gekozen en 
door hemzelf betaalde raadsman, meldt de politie dat aan die raadsman. De politie kan dat 
slechts doen als de verdachte over voldoende gegevens beschikt om die raadsman te 
kunnen bereiken. Als de gekozen raadsman niet direct bereikt kan worden of deze aangeeft 
niet binnen twee uur op het politiebureau te kunnen zijn, doet de politie vervolgens direct een 
melding aan de piketcentrale. Vanaf die melding geldt de termijn van twee uur voor de komst 
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van de raadsman. Bij de melding aan de piketcentrale c.q. de gekozen raadsman geeft de 
politie door in welke categorie de zaak valt. 
Gedurende de periode van twee uur na de melding wordt de komst van de raadsman op het 
politiebureau afgewacht en zal, behoudens in noodgevallen (zie hierna), niet worden 
aangevangen met het verhoor van de verdachte. 
De verdachte krijgt na aankomst van de raadsman op het politiebureau vervolgens de 
gelegenheid om dertig minuten vertrouwelijk met de raadsman te spreken. Het voorgaande 
betekent dat vanaf de melding aan de piketcentrale maximaal tweeënhalf uur dient te worden 
gewacht met de aanvang van het eerste inhoudelijk verhoor (tenzij door de officier van 
justitie in voorkomend geval anders wordt beslist). 
De consultatiebijstand vindt plaats in de periode van zes uur, bedoeld in artikel 61, eerste lid, 
Sv. Pas nadat (in daarvoor in aanmerking komende gevallen) de verdachte in de 
gelegenheid is gesteld een raadsman te consulteren, kan de voorgeleiding aan een 
hulpofficier van justitie met het oog op de inverzekeringstelling van de verdachte 
plaatsvinden. 
 
Aanvullende opmerkingen per categorie 
 
Categorie A 
 
De verdachte kan, zoals gezegd, geen afstand doen van het recht voorafgaand aan het 
eerste inhoudelijk verhoor een advocaat te raadplegen. De politie kan dan ook direct na de 
aanhouding daarvan melding doen aan de piketcentrale of gekozen raadsman. 
Als binnen twee uur na deze melding geen raadsman op het politiebureau is verschenen, 
neemt de politie contact op met de officier van justitie. De officier van justitie beslist of met 
het verhoor kan worden aangevangen. 
 
Categorie B 
 
In deze categorie kan de verdachte afstand doen van het recht een advocaat te raadplegen 
voorafgaand aan het eerste verhoor. In geval geen afstand wordt gedaan, laat de politie zo 
snel mogelijk een melding uitgaan aan de piketcentrale. Als twee uur na de melding geen 
raadsman op het politiebureau is verschenen, beslist de hulpofficier van justitie of met het 
verhoor kan worden aangevangen. 
Als de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op consultatiebijstand en hij nadien in 
verzekering wordt gesteld, laat de politie een melding van de inverzekeringstelling uitgaan 
aan de piketcentrale. De politie hoeft dan de komst van de raadsman niet af te wachten om 
met het verhoor te beginnen c.q. het verhoor voort te zetten. De raadsman is in dit geval 
overigens niet gehouden binnen twee uur na de melding op het politiebureau aanwezig te 
zijn. 
 
Categorie C 
 
Als de verdachte gebruik wil maken van zijn recht op consultatiebijstand, stelt de politie hem 
in de gelegenheid om telefonisch contact op te nemen met een raadsman. De verdachte kan 
maximaal twee pogingen ondernemen om met een raadsman in contact te komen. 
Als de verdachte, na telefonisch overleg met een raadsman, te kennen geeft dat die 
raadsman voor een persoonlijk onderhoud met hem naar het politiebureau zal komen, wordt 
twee uur gewacht met de aanvang van het verhoor in afwachting van de komst van de 
raadsman. Als de advocaat na twee uur niet aanwezig is op het politiebureau, kan worden 
aangevangen met het verhoor. Verschijnt de raadsman binnen genoemde termijn, dan kan 
verdachte maximaal dertig minuten overleg plegen met de raadsman. 

VERHOORBIJSTAND VOOR MINDERJARIGE VERDACHTEN 
VERHOORBIJSTAND VOOR MINDERJARIGE VERDACHTEN [3] 
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De Hoge Raad heeft, zoals gezegd, overwogen dat voor aangehouden minderjarige 
verdachten geldt dat zij, naast het recht op consultatiebijstand, recht hebben op bijstand door 
een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie. 
Hetgeen hierna volgt, beoogt invulling te geven aan deze overweging van de Hoge Raad. 
Het betreft een eerste uitleg daarvan die naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk te 
zijner tijd kan worden aangepast. 
Allereerst wordt opgemerkt dat het recht op verhoorbijstand niet alleen betrekking heeft op 
het eerste verhoor, maar ook op volgende verhoren. Voor de vraag of een verdachte 
minderjarig is, is in deze aanwijzing de leeftijd op de pleegdatum van het strafbaar feit 
waarop de verdenking betrekking heeft, bepalend. 
 
Informeren van minderjarige verdachte over recht op verhoorbijstand 
 
Hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van het informeren van verdachten over het 
recht op consultatiebijstand voorafgaand aan het verhoor geldt onverkort voor minderjarige 
verdachten. De politie moet de aangehouden minderjarige verdachte ook meedelen dat hij 
recht heeft op bijstand van een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het 
verhoor. 
Het verdient de voorkeur dat de verhoorbijstand wordt verleend door een raadsman. Het 
staat de verdachte echter vrij om in plaats van een raadsman bijstand van een 
vertrouwenspersoon te wensen. Onder vertrouwenspersoon wordt in deze aanwijzing 
verstaan: een ouder, wettelijk vertegenwoordiger of andere vertrouwenspersoon van 
verdachte. 
Een inmiddels meerderjarige verdachte die wordt verhoord over een feit op de pleegdatum 
waarvan hij minderjarig was, heeft overigens slechts recht op verhoorbijstand van een 
raadsman. 
Minderjarigen in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar die worden verdacht van een 
misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten is, kunnen geen afstand doen van het 
recht op consultatiebijstand. Dat geldt ook voor zestien- en zeventienjarigen in een aantal 
omschreven ernstige misdrijfzaken. Een en ander is tot uitdrukking gebracht door dergelijke 
zaken onder te brengen in categorie A. Er kan van worden uitgegaan dat verdachte in het 
consultatiegesprek met de raadsman zal bespreken of en van wie hij verhoorbijstand wenst. 
Naar verwachting zal in de regel vervolgens de raadsman het verhoor bijwonen. 
Zestien- en zeventienjarigen kunnen bij B- zaken afstand doen zowel van het recht op 
consultatiebijstand als van het recht op bijstand door een raadsman tijdens het verhoor. Dat 
geldt ook voor alle minderjarigen in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar die zijn 
aangehouden voor een C-zaak. De minderjarige verdachte die afstand doet van het recht op 
consultatiebijstand, wordt geacht eveneens afstand te doen van zijn recht op bijstand van 
een raadsman tijdens het verhoor. Dit gevolg dient door de opsporingsambtenaar expliciet 
aan de verdachte te worden meegedeeld. 
Als de minderjarige afstand doet van consultatiebijstand en/of verhoorbijstand van een 
raadsman, blijft bijstand door een vertrouwenspersoon bij het verhoor mogelijk. De 
minderjarige kan ook daarvan afstand doen. 
Van het feit dat het voorgaande aan de verdachte is meegedeeld, wordt in een proces-
verbaal melding gemaakt. Daarin wordt ook vastgelegd of en hoe verdachte gebruik wenst te 
maken van zijn recht op verhoorbijstand. 
De verdachte wordt erover geïnformeerd dat gebruikmaking van het recht op verhoorbijstand 
van een raadsman bij A- en B-zaken voor hem geen kosten met zich meebrengt; bij C-zaken 
zijn de kosten van verhoorbijstand daarentegen voor eigen rekening. 
De hulpofficier van justitie aan wie de verdachte wordt voorgeleid, vergewist zich ervan of het 
voorgaande aan verdachte is medegedeeld. Als verdachte heeft aangegeven afstand van 
het recht op verhoorbijstand te doen, dan verifieert de hulpofficier of de verdachte inderdaad 
afstand doet. Van deze verificatie wordt melding gedaan in een proces-verbaal. 
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De aanwezigheid van de raadsman 
 

Als verdachte en raadsman tijdens de consultatiebijstand besluiten dat de raadsman bij het 
verhoor aanwezig zal zijn, vindt het verhoor bij voorkeur aansluitend plaats. Is dat om 
enigerlei reden niet mogelijk, dan laat de politie aan de raadsman weten op welk tijdstip het 
verhoor zal aanvangen. Als de raadsman aangeeft dat hij op dat tijdstip het verhoor niet kan 
bijwonen, wordt het verhoor maximaal één uur uitgesteld om de raadsman in de gelegenheid 
te stellen alsnog zelf naar het politiebureau te komen dan wel zorg te dragen voor een 
vervanger. 

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon 
 

De vertrouwenspersoon kan alleen maar aanwezig zijn bij het verhoor als daarbij geen 
raadsman aanwezig is. De aanwezigheid van een raadsman bij het verhoor sluit de 
aanwezigheid van de vertrouwenspersoon uit. De vertrouwenspersoon heeft geen eigen 
(zelfstandig) recht op het bijwonen van het verhoor. Hij kan slechts bij het verhoor aanwezig 
zijn als de minderjarige zelf met zoveel woorden te kennen heeft gegeven dat hij dat wil. 
Als verdachte aangeeft dat hij wil dat niet een raadsman maar een vertrouwenspersoon het 
verhoor bijwoont, dient hij de politie zodanige gegevens (naam, adres, telefoonnummer) te 
verstrekken dat de door hem bedoelde persoon eenvoudig te bereiken is. De 
vertrouwenspersoon moet binnen twee uur nadat hij door de politie in kennis is gesteld van 
de wens van de verdachte, op het politiebureau aanwezig zijn om het verhoor te kunnen 
bijwonen. Voor de vertrouwenspersoon gelden de vereisten dat deze meerderjarig is, 
behoort tot de directe kring van de verdachte en evident niet bij het strafbare feit is 
betrokken. Als de vertrouwenspersoon de Nederlandse taal niet machtig is, hoeft voor een 
tolk (anders dan voor de verdachte zelf) geen zorg te worden gedragen. 
De procedure van artikel 50 van het Wetboek van Strafvordering (die het mogelijk maakt 
beperkingen aan te brengen in het vrije contact tussen raadsman en verdachte) is in het 
strafprocesrecht betreffende minderjarigen ingevolge artikel 490 Sv van overeenkomstige 
toepassing op de ouder of voogd. Dit is een relatief zware procedure. Dit betekent dat deze 
procedure pas in gang gezet dient te worden als de belangen groot zijn. In voorkomend 
geval zal dus geaccepteerd moeten worden dat de aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon bij het verhoor strijdig kan zijn met het opsporingsbelang. 

De gang van zaken als raadsman of vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is 
 

De raadsman zal zich terughoudend opstellen om de voortgang van het verhoor zo min 
mogelijk op te houden en te beïnvloeden. Primair zal de raadsman toezien op het 
achterwege blijven van ongeoorloofde druk op de minderjarige. Gelet op de (kwetsbare) 
positie van minderjarigen wordt de raadsman ook in de gelegenheid gesteld om zich ervan te 
vergewissen dat de minderjarige de vragen van de politie en de verslaglegging van het 
verhoor begrijpt. 
Voor de vertrouwenspersoon geldt dat hij het verhoor van de verdachte niet mag 
onderbreken en geen contact met de verdachte mag maken. 
Voor raadsman en vertrouwenspersoon beiden geldt dat zij het verhoor niet mogen verstoren 
(derhalve geldt bijvoorbeeld: mobiele telefoon uit, op plaats blijven zitten, niet hoorbaar en 
zichtbaar andere werkzaamheden uitvoeren). 
De raadsman c.q. de vertrouwenspersoon die zich niet aan het voorgaande houdt, kan uit de 
verhoorruimte worden verwijderd. Over een voorgenomen verwijdering dient de politie 
tevoren telefonisch overleg te voeren met de officier van justitie. 
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Vertrouwenspersoon hoewel gewenst, niet aanwezig 
 

Kan de politie in A- en B-zaken de door de verdachte genoemde vertrouwenspersoon niet 
bereiken of is deze niet in staat en bereid het verhoor bij te wonen, dan overlegt de politie 
met de officier van justitie. De gang van zaken dient uiteraard in het proces-verbaal 
gerelateerd te worden. De hulpofficier van justitie ziet hierop toe. 
 
BIJZONDERE GEVALLEN (voor zowel meerderjarige als minderjarige verdachten) 

Noodgevallen 
 

Als een dringend belang gelegen in de gezondheid of veiligheid van personen (er is 
bijvoorbeeld sprake van een gijzeling, ontvoering of andere acute levensbedreigende 
situatie) het niet toelaat op de komst van een raadsman te wachten, kan reeds vóór de 
komst van de raadsman met het noodzakelijk verhoor van verdachte worden begonnen. 
Hiervoor is toestemming van de officier van justitie vereist. De politie legt in een proces-
verbaal vast waarom hiertoe is besloten en dat toestemming is verkregen van de officier van 
justitie. 

Spontaan verklarende verdachte 
 

Als een verdachte na zijn aanhouding maar voorafgaand aan de voorgeleiding voor een 
hulpofficier van justitie (bijvoorbeeld tijdens het transport naar het politiebureau) spontaan 
een zichzelf belastende verklaring begint af te leggen, dan dient de politie zich te onthouden 
van het stellen van vragen. Wanneer het stellen van vragen echter onvermijdelijk is (in 
noodgevallen als hiervoor bedoeld), dan zal de politie de verdachte uiteraard de cautie 
dienen te geven en hem moeten wijzen op het recht op consultatiebijstand. De door de 
verdachte spontaan afgelegde verklaring moet vanzelfsprekend wel bij proces-verbaal 
gerelateerd worden. 

Nieuwe verdenkingen tijdens het verhoor 
 

Als tijdens het verhoor van de verdachte de verdenking rijst dat hij betrokken is geweest bij 
een of meer feiten die soortgelijk zijn aan of verband houden met het feit waarvoor hij is 
aangehouden, dan hoeft de verdachte niet opnieuw op het recht op consultatiebijstand te 
worden gewezen [4] . 
Heeft de verdachte voor het feit waarvoor hij is aangehouden gebruik gemaakt van zijn recht 
op consultatiebijstand, dan mag immers worden aangenomen dat hij ook ten aanzien van die 
feiten in het gesprek met de raadsman zijn procespositie heeft kunnen bepalen. Heeft de 
verdachte in het eerdere stadium afstand gedaan van het recht op consultatiebijstand, dan 
kan hij geacht worden ook ten aanzien van het verhoor over deze soortgelijke feiten afstand 
te hebben gedaan. 
Als de nieuwe verdenking betrekking heeft op een feit dat niet in de hierboven bedoelde zin 
soortgelijk is aan of verband houdt met het feit waarvoor de verdachte is aangehouden, dan 
geldt het volgende, ongeacht of er met betrekking tot het laatst bedoelde feit gebruik is 
gemaakt of afstand is gedaan van het consultatierecht (Hierna zal een feit dat niet in de 
hierboven bedoelde zin soortgelijk is aan of verband houdt met het feit waarvoor de 
verdachte is aangehouden kortweg een 'niet-soortgelijk feit' worden genoemd). 
Als de verdachte is aangehouden voor een feit uit de B- of C-categorie en de nieuwe 
verdenking betrekking heeft op een niet soortgelijk feit uit de A-categorie, dan wijst de politie 
de verdachte opnieuw op het recht op consultatiebijstand en wordt gehandeld als hiervoor 
ten aanzien van A-zaken is gesteld. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, als jegens de voor 
een B- of C-feit aangehouden verdachte de verdenking ter zake van een niet-soortgelijk feit 
uit de B-categorie rijst. Als, tot slot, de verdachte is aangehouden ter zake van een feit uit de 
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C-categorie en er rijst een verdenking ter zake van een niet-soortgelijk feit uit de C-categorie, 
dan dient hij ook wat betreft laatstbedoeld feit andermaal op zijn consultatierecht te worden 
gewezen. 

Eerder aangehouden verdachte wordt, na invrijheidstelling, opnieuw aangehouden 
 

Als een verdachte eerder is aangehouden en toen afstand heeft gedaan van het recht op 
consultatiebijstand, moet hij bij een nieuwe aanhouding terzake van hetzelfde feit opnieuw 
op dat recht worden gewezen en wordt gehandeld conform deze aanwijzing. 

Verdachte doet afstand, maar wil daar later op terugkomen 
 

Als een verdachte in een zaak van de B-categorie afstand heeft gedaan van het recht op 
consultatiebijstand, kan met het verhoor worden aangevangen. Indien de verdachte nadien 
toch om contact met een raadsman verzoekt, kan hem dit contact in het licht van de 
relevante jurisprudentie en het bepaalde in artikel 28 lid 2 Sv niet worden ontzegd. De 
hulpofficier van justitie beslist op dat moment over de verdere gang van zaken aangaande 
het contact met die raadsman. 

(Aanhouding na) uitnodiging op het bureau 
 

Aan degene die schriftelijk wordt uitgenodigd ('ontboden') om voor verhoor naar het 
politiebureau te komen wordt in die uitnodigingsbrief kenbaar gemaakt in welke 
hoedanigheid (namelijk als verdachte of als getuige) hij wordt uitgenodigd en zal worden 
verhoord. Indien hij als verdachte zal worden verhoord, wordt in de brief vermeld van welk 
strafbaar feit hij wordt verdacht. In de brief wordt de verdachte gewezen op de mogelijkheid 
om, voor eigen rekening, voorafgaand aan het verhoor een raadsman te raadplegen. 
Als het voornemen bestaat de verdachte na verschijning op het politiebureau aan te houden, 
wordt dat ook in de brief vermeld. Indien de ontboden verdachte na zijn komst op het 
politiebureau wordt aangehouden, moet conform deze aanwijzing worden gehandeld, 
ongeacht of de verdachte voordien uit eigen beweging al een raadsman heeft geconsulteerd. 

Lichten van een reeds gedetineerde verdachte 
 

Als een gedetineerde verdachte wordt gelicht om als verdachte te worden verhoord voor een 
ander strafbaar feit dan het feit waarvoor hij is gedetineerd, is deze aanwijzing van 
toepassing en wordt gehandeld als ware hij opnieuw aangehouden. Het is bij voorlopig 
gehechten overigens raadzaam om tijdig voor het verhoor de al eerder toegevoegde of 
gekozen raadsman te benaderen zodat oponthoud voor het verhoor zo veel mogelijk kan 
worden voorkomen. 
 
Overige bijzondere gevallen 
 
In situaties die niet zijn voorzien in de aanwijzing, dient in categorie A- en B-zaken overleg 
plaats te vinden met de officier van justitie. In categorie C-zaken vindt in eerste instantie 
overleg plaats met de hulpofficier van justitie. 

OVERGANGSRECHT 
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze aanwijzing is een standpunt van het 
Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie (WBOM) gebezigd als te volgen handelwijze. 
Hoewel dat standpunt geen officiële beleidsregel betrof, wordt volledigheidshalve opgemerkt 
dat met de inwerkingtreding van de onderhavige aanwijzing het standpunt van het WBOM 
als handelwijze komt te vervallen. Gezien de nieuwe financieringsregeling van de Raad voor 
Rechtsbijstand, 'Vergoeding raadplegen raadsman voorafgaand aan of bij het politieverhoor' 
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en de verkorting van de termijnen voor de komst van de raadsman van vier uur naar twee 
uur, vervalt dan ook de noodzaak om de inverzekeringstelling naar voren te halen, zoals 
onder het regime van het WBOM-standpunt te doen gebruikelijk was. 

 

[1]Let op: Als een zaak aan de zojuist genoemde cumulatieve criteria voldoet, dan maakt het geen verschil of er wel of geen 
sprake is van ondubbelzinnig daderschap. Ook als er sprake is van ondubbelzinnig daderschap ('smoking gun'-zaken) en als 
daardoor normaal gesproken opsporing binnen de TGO-structuur achterwege blijft, dan nog valt de zaak in categorie A. 
 
[2] Wat een gevoelige zaak is, laat zich niet omschrijven in een definitie die operationeel bruikbaar is. Wel is een aantal 
kenmerken te geven waaraan een gevoelige zaak kan worden herkend, te weten * de ernst of de aard van het delict brengt 
landelijk of lokaal grote maatschappelijke commotie teweeg of kan dat teweegbrengen, * de verdachte, het slachtoffer/de 
aangever of een andere betrokkene geniet landelijk of lokaal grote bekendheid vanwege zijn of haar positie of functie en/of 
heeft een bijzondere positie die voortvloeit uit zijn of haar beroepsuitoefening; *de zaak ligt (inter)nationaal politiek, juridisch of 
publicitair gevoelig of dreigt dat te worden, waaronder ook begrepen zaken die uit een oogpunt van eenheid van beleid (ook 
voor toekomstige gevallen) of gegeven het principiële karakter afstemming behoeven met het Openbaar Ministerie. 

[3] Verdachten jonger dan twaalf jaar kunnen niet worden vervolgd. Zij hebben daarom geen recht op consultatiebijstand en 
verhoorbijstand van een raadsman. Wel dient de politie bij deze minderjarigen steeds een vertrouwenspersoon uit te nodigen 
om bij het verhoor aanwezig te zijn. Degene die het verhoor bijwoont, dient zich te houden aan de verderop in deze aanwijzing 
genoemde gedragsregels die gelden voor de aanwezigheid bij het verhoor. 

[4] Bij 'soortgelijke' feiten moet onder meer worden gedacht aan feiten die hetzelfde zijn wat betreft hun kwalificatie, wat betreft 
criminaliteitstype, wat betreft hun modus operandi en wat betreft het slachtoffer(type) etc. Bij 'verband houden met' moet onder 
meer gedacht worden aan een verband wat betreft (pleeg)tijd en (pleeg)plaats, wat betreft medeverdachten, wat betreft de 
handelingen die voorafgaand aan en na voltooiing van het delict zijn gepleegd. 
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Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 5:16  
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 

Artikel 5:16a 
Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs 
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 
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Algemene wet op het binnentreden 

Artikel 1 (…) 
1. Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig 
ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de 
naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien 
hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich voorafgaand te legitimeren en 
mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Indien twee of meer personen voor 
hetzelfde doel in een woning binnentreden, rusten deze verplichtingen slechts op degene die 
bij het binnentreden de leiding heeft. 

Artikel 2 (…)  
1. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een 
schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, 
leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en 
belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning 
zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond. 
3. Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter 
voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen 
of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden. 

Artikel 12 
In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is 
toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:  
a. in de vergaderruimten van de Staten-Generaal, van de staten van een provincie, van de 
raad van een gemeente of van enig ander algemeen vertegenwoordigend orgaan, 
gedurende de vergadering; 
b. in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van 
levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst; 
c. in de ruimten waarin terechtzittingen worden gehouden, gedurende de terechtzitting. 
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Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 
Marechaussee en de buitengewone opsporingsambtenaar 

Artikel 28 
1. De ambtenaar onderzoekt de ingeslotene direct voorafgaand aan de insluiting op het 
politie- of brigadebureau, door het aftasten en doorzoeken van diens kleding op de 
aanwezigheid van voorwerpen die tijdens de insluiting een gevaar voor de veiligheid van de 
betrokkene of voor anderen kunnen vormen. 
2. Bij het aantreffen van voorwerpen als bedoeld in het eerste lid, neemt de ambtenaar deze 
in bewaring. 
3. Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een 
ambtenaar van hetzelfde geslacht als degene die aan het onderzoek wordt onderworpen. 
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Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 

Artikel 5 (...) 
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. 

Artikel 6 (...) 
2. Een ieder, tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat 
zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 
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. 
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Gemeentewet 

Artikel 151b 
1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om bij verstoring 
van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het 
ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als 
veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de 
bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, derde lid van de 
Wet wapens en munitie toepassen.  
2. De burgemeester gaat niet over tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan na overleg 
met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993.  
3. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die niet 
langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van 
de openbare orde. 
4. De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een omschrijving 
van het gebied waarop deze van toepassing is alsmede de geldigheidsduur. Indien de 
situatie dermate spoedeisend is dat de burgemeester de beslissing tot gebiedsaanwijzing 
niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt hij alsnog zo spoedig mogelijk voor de 
opschriftstelling en voor de bekendmaking daarvan. 
5. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad 
en van de officier van justitie, bedoeld in het tweede lid. 
6. Zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel de 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bedoeld in het eerste lid, is geweken, trekt de 
burgemeester de gebiedsaanwijzing in. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.  
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Grondwet 

Artikel 16 
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.  

Artikel 18 
1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan. 
2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. 
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Opiumwet 

Artikel 2 
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel 
aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:  
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken 
of te vervoeren; 
C. aanwezig te hebben; 
D. te vervaardigen. 

Artikel 3 
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel 
aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:  
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; 
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken 
of te vervoeren; 
C. aanwezig te hebben; 
D. te vervaardigen. 

Artikel 9 
1. De opsporingsambtenaren hebben voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun 
taak nodig is, toegang:  
a. tot de vervoermiddelen, met inbegrip van de woongedeelten, waarvan hun bekend is, of 
waarvan redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat daarmede ingevoerd of vervoerd 
worden of dat daarin, daarop of daaraan bewaard worden of aanwezig zijn middelen als 
bedoeld in lijst I of II; 
b. tot de plaatsen, waar een overtreding van de wet gepleegd wordt of waar redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat zodanige overtreding gepleegd wordt. 
2. Zij zijn bevoegd een persoon, verdacht van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld 
feit, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze, aan de kleding te onderzoeken. 
3. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij 
kunnen daartoe hun uitlevering vorderen. 
4. De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie de verdachte wordt geleid of 
die zelf de verdachte heeft aangehouden is bevoegd een persoon die zojuist binnen het 
grondgebied van Nederland is binnengekomen of die op het punt staat dit grondgebied te 
verlaten, en die is aangehouden terzake van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld 
feit, een vordering te geven tot medewerking aan een urineonderzoek, gericht op het 
aantonen van de aanwezigheid in het lichaam van middelen als bedoeld in lijst I of II. 

Artikel 10a 
1. Hij die om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of te 
bevorderen:  
1°. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen of uit 
te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen 
te verschaffen, 
2°. zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit tracht 
te verschaffen, 
3°. voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden 
heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het 
plegen van dat feit, 
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wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie. 
2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat met betrekking tot het 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een geringe hoeveelheid, 
bestemd voor eigen gebruik. 

Artikel 11 (...) 
3. Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in 
artikel 3, onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Artikel 12 
Indien de waarde van de zaken waarmee of met betrekking tot welke de feiten, strafbaar 
gesteld in de artikelen 10, eerste tot en met vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, tweede tot en met 
vijfde lid, en 11a zijn begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van die feiten zijn 
verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum van de geldboete op die feiten 
gesteld, kan, ook indien het feit door een natuurlijke persoon is begaan, een geldboete van 
de naast hogere categorie worden opgelegd. 
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Overleveringswet 

Artikel 2 
1. Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden afgegeven wegens feiten die door 
de wet van de uitvaardigende lidstaat strafbaar zijn gesteld en waarop een vrijheidsstraf met 
een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld of indien een straf of maatregel is 
opgelegd, wanneer deze een duur heeft van ten minste vier maanden. 
2. Een Europees aanhoudingsbevel wordt volgens het in bijlage 2 bij deze wet opgenomen 
model opgemaakt en dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:  
a. de identiteit en de nationaliteit van de gezochte persoon; 
b. de naam, het adres, het telefoon- en het faxnummer en het elektronische postadres van 
de uitvaardigende justitiële autoriteit; 
c. de vermelding dat een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis, een aanhoudingsbevel of 
een andere voor tenuitvoerlegging vatbare gelijkwaardige rechterlijke beslissing bestaat; 
d. de aard en de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit, in het bijzonder rekening 
houdend met artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°; 
e. een beschrijving van de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd, met 
vermelding van onder meer het tijdstip, de plaats en de mate van betrokkenheid van de 
gezochte persoon bij het strafbare feit; 
f. de opgelegde straf of maatregel, indien een onherroepelijk vonnis bestaat, of de in de 
uitvaardigende lidstaat voor het betrokken feit geldende strafbedreiging; 
g. indien mogelijk, andere gevolgen van het strafbaar feit. 
3. Het Europees aanhoudingsbevel dient te zijn vertaald in de officiële taal of in een van de 
officiële talen van de uitvoerende lidstaat, dan wel in de taal die deze lidstaat in een bij het 
secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring heeft 
aangegeven. 

Artikel 6 (...) 
1. Overlevering van een Nederlander kan worden toegestaan voor zover deze is gevraagd 
ten behoeve van een tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek en naar het oordeel van de 
uitvoerende justitiële autoriteit is gewaarborgd dat, zo hij ter zake van de feiten waarvoor de 
overlevering kan worden toegestaan in de uitvaardigende lidstaat tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf wordt veroordeeld, hij deze straf in Nederland zal mogen ondergaan.  
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Politiewet 

Artikel 3 
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 

Artikel 7 (…) 
2. De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, heeft toegang tot elke plaats, voor 
zover dat voor het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, redelijkerwijs nodig is. 
3. De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd tot het onderzoek aan de 
kleding van personen bij de uitoefening van een hem wettelijk toegekende bevoegdheid of bij 
een handeling ter uitvoering van de politietaak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat 
een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf of 
van derden, en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar. 
4. De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie aangehouden of rechtens van 
hun vrijheid beroofde verdachten of veroordeelden worden geleid, is bevoegd te gelasten dat 
deze aan hun lichaam zullen worden onderzocht, indien uit feiten of omstandigheden blijkt 
dat gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf, en dit onderzoek 
noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar. 
 
Artikel 8 
1. Een ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot 
het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 
identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
uitoefening van de politietaak. 
2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in 
artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, voor zover dat redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak. 
3. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de militair van de Koninklijke marechaussee, voor zover 
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn politietaak, bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, en aan de militair van de Koninklijke marechaussee of van enig ander onderdeel 
van de krijgsmacht die op grond van artikel 58, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 59, eerste 
lid, bijstand verleent aan de politie. 
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Telecommunicatiewet 

Artikel 13.4 (...) 

1. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare 
telecommunicatiediensten voldoen onverwijld aan een vordering op grond van artikel 126n of 
artikel 126na, dan wel artikel 126u of artikel 126ua, van het Wetboek van Strafvordering dan 
wel een verzoek op grond van artikel 28 van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2002 tot het verstrekken van gegevens over een gebruiker van een 
openbaar telecommunicatienetwerk dan wel een openbare telecommunicatiedienst en het 
telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. 
2. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare 
telecommunicatiediensten voldoen aan een vordering op grond van artikel 126na, eerste lid, 
126ua, eerste lid, of 126zi van het Wetboek van Strafvordering dan wel een verzoek op 
grond van artikel 29 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 tot het 
verstrekken van gegevens terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en 
soort dienst van een gebruiker van een openbaar telecommunicatienetwerk dan wel een 
openbare telecommunicatiedienst. 
3. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare 
telecommunicatiediensten voldoen aan een vordering op grond van artikel 126na, tweede lid, 
126ua, tweede lid, of 126zi van het Wetboek van Strafvordering dan wel een verzoek op 
grond van artikel 29 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 tot het op bij 
algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze achterhalen en verstrekken van de 
gegevens, bedoeld in het eerste lid. Teneinde aan deze verplichtingen te kunnen voldoen 
bewaren de aanbieders de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens voor 
een periode van twaalf maanden, vanaf het tijdstip waarop deze gegevens voor de eerste 
maal zijn verwerkt. 
 

Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie 

Artikel 1 sub d onder 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
d. bevoegde autoriteit: 
1e. de rechter-commissaris in strafzaken, de officier van justitie, de 
beheerder van een politiekorps of het hoofd van een opsporingsdienst, 
dan wel de door de beheerder voor zijn korps of door het hoofd voor zijn 
dienst aangewezen opsporingsambtenaar, 
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Uitleveringswet 

Artikel 4 
1. Nederlanders worden niet uitgeleverd. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitlevering van een Nederlander is gevraagd 
ten behoeve van een tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek en naar het oordeel van 
Onze Minister is gewaarborgd dat, zo hij ter zake van de feiten waarvoor zijn uitlevering kan 
worden toegestaan in de verzoekende Staat tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt 
veroordeeld, hij deze straf in Nederland zal mogen ondergaan. 

Artikel 5 (...) 
1. Uitlevering kan alleen worden toegestaan ten behoeve van:  
a. een door autoriteiten van de verzoekende staat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter 
zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een feit 
waarvoor, zowel naar het recht van de verzoekende staat als naar dat van Nederland, een 
vrijheidsstraf van een jaar, of van langere duur, kan worden opgelegd; 
b. de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf van vier maanden, of van langere duur, door de 
opgeëiste persoon op het grondgebied van de verzoekende staat te ondergaan wegens een 
feit als onder a bedoeld. 

Artikel 14 (...) 
2. Kan het optreden van de officier van justitie en de hulpofficier niet worden afgewacht, 
dan is elke opsporingsambtenaar bevoegd de voortvluchtige aan te houden, onder de 
verplichting zorg te dragen dat hij onverwijld voor de officier van justitie of de hulpofficieren 
wordt geleid. 
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Wegenverkeerswet 

Artikel 5 
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt 
of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden 
gehinderd. 

Artikel 6 
Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een 
aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of 
waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel 
dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden 
ontstaat. 

Artikel 7 
1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een 
verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten, indien:  
a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan 
wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; 
b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat 
ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. 
2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats 
van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit 
en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig. 

Artikel 160 
1. Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van een 
motorrijtuig verplicht dat motorrijtuig te doen stilhouden alsmede de volgende bewijzen 
behoorlijk ter inzage af te geven:  
a. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs, dan 
wel het in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs, en, indien met het motorrijtuig 
een aanhangwagen wordt voortbewogen, de bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen delen van het kentekenbewijs van de aanhangwagen, dan wel het in artikel 37, 
eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs voor de aanhangwagen; 
 b. het rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland 
afgegeven rijbewijs en, indien hem buiten Nederland een internationaal rijbewijs is 
afgegeven, dat bewijs; 
 c. het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, 
onderdeel a, vereiste getuigschrift; 
 d. indien hem ter zake van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift ontheffing is 
verleend, de beschikking houdende verlening van ontheffing. 
2. Indien het kentekenbewijs is afgegeven voor een aanhangwagen die overeenkomstig het 
krachtens deze wet bepaalde is voorzien van een identificatieplaat, kan aan de vordering 
worden voldaan binnen een bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde termijn. 
3. Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van een 
voertuig, niet zijnde een motorrijtuig, verplicht dat voertuig te doen stilhouden en, indien hem 
ter zake van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift ontheffing is verleend, de 
beschikking houdende verlening van ontheffing behoorlijk ter inzage af te geven. 
4. De in artikel 159 bedoelde personen zijn bevoegd zich te vergewissen van de naleving 
van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften en zo nodig een voertuig ten 
aanzien waarvan zij een onderzoek wensen in te stellen, naar een nabij gelegen plaats te 
voeren of te doen voeren. De bestuurder van het voertuig ten aanzien waarvan dit onderzoek 
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wenselijk wordt geoordeeld, en de bestuurder van het voertuig waardoor een aanhangwagen 
wordt voortbewogen ten aanzien waarvan zodanig onderzoek wenselijk wordt geoordeeld, 
zijn verplicht desgevorderd hun tot het onderzoek noodzakelijke medewerking te verlenen en 
desverlangd de in artikel 159 bedoelde personen in hun voertuig te vervoeren. 
5. Op de eerste vordering van een van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen zijn 
de bestuurder van een voertuig en degene die aanstalten maakt een voertuig te gaan 
besturen, verplicht hun medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van 
uitgeademde lucht en daartoe volgens door die persoon te geven aanwijzingen ademlucht te 
blazen in een door die persoon aangewezen apparaat. 
6. De bestuurder van een voertuig, die door een der in artikel 159 bedoelde personen in 
overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift, is 
verplicht de hem door die persoon ter bescherming van bij het verkeer betrokken belangen 
gegeven bevelen op te volgen. 
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Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften 

Artikel 2 (...) 
1. Ter zake van de in de bijlage bij deze wet omschreven gedragingen die in strijd zijn met op 
het verkeer betrekking hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de 
Wegenverkeerswet 1994, de Provinciewet of de Gemeentewet, kunnen op de wijze bij deze 
wet bepaald administratieve sancties worden opgelegd. Ingeval een administratiefrechtelijke 
sanctie wordt opgelegd zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard 
uitgesloten. 
2. Als gedragingen in de zin van het eerste lid worden niet beschouwd die gedragingen 
waarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. 
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Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 

Artikel 2 
1. De officier van justitie bij de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen, beveelt 
dat van een veroordeelde wegens een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, celmateriaal zal worden afgenomen ten behoeve van het 
bepalen en 
verwerken van zijn DNA-profiel, tenzij:  
a. van deze persoon reeds een DNA-profiel is verwerkt op grond van artikel 151a, eerste lid, 
tweede volzin, of 195a, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, dan 
wel op grond van artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens; 
b. redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op 
de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd 
niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting 
van strafbare feiten van de veroordeelde. 
2. Het bevel, de tenuitvoerlegging dan wel de verdere tenuitvoerlegging van het bevel kan 
achterwege blijven indien zich naar het oordeel van de officier van justitie zwaarwegende 
redenen voordoen het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal van de veroordeelde dan 
afgenomen celmateriaal te laten plaatsvinden. 
3. De officier van justitie die het bevel heeft gegeven, benoemt een deskundige, verbonden 
aan een van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen laboratoria, met de 
opdracht een DNA-onderzoek te verrichten en hem een met redenen omkleed verslag uit te 
brengen. 
4. De officier van justitie geeft de veroordeelde schriftelijk kennis van de uitslag van het DNA-
onderzoek indien zijn DNA-profiel overeenkomt met een ander verwerkt DNA-profiel en het 
belang van het onderzoek dat toelaat. 
5. DNA-profielen worden slechts verwerkt voor de voorkoming, opsporing, vervolging en 
berechting van strafbare feiten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, 
het College bescherming persoonsgegevens gehoord, regels gesteld voor het verwerken van 
DNA-profielen en celmateriaal. 
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden over de wijze van uitvoering van 
het tweede en derde lid nadere regels gesteld. 

Artikel 4 
1. Indien noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van het bevel, kan de officier van justitie de 
aanhouding van de veroordeelde bevelen. Het bevel tot aanhouding is schriftelijk en bevat 
de reden van aanhouding. Een afschrift van het bevel wordt de aangehouden persoon 
onverwijld uitgereikt. 
2. De aanhouding wordt verricht door een opsporingsambtenaar, die daartoe elke plaats kan 
betreden en doorzoeken. 
3. Celmateriaal wordt slechts van de aangehouden persoon afgenomen, nadat van hem een 
of meer vingerafdrukken overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering zijn genomen en 
verwerkt en de opsporingsambtenaar zijn identiteit heeft vastgesteld op de wijze, bedoeld in 
artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. 
4. Indien de aangehouden persoon ontkent de persoon te zijn tegen wie het bevel, bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, aanhef, is gericht, of indien omtrent zijn identiteit twijfel bestaat, is de 
opsporingsambtenaar bevoegd voor de vaststelling van zijn identiteit naar zijn sociaal-fiscaal 
nummer te vragen. Voorzover noodzakelijk voor de vaststelling van zijn identiteit, is de 
opsporingsambtenaar tevens bevoegd de aangehouden persoon aan zijn kleding te 
onderzoeken, alsmede voorwerpen die hij bij zich draagt of met zich mee voert te 
onderzoeken. Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 55b van het Wetboek van 
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. 
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5. Voorzover noodzakelijk voor de vaststelling van zijn identiteit, kan de aangehouden 
persoon op bevel van de officier van justitie voor ten hoogste zes uren worden opgehouden, 
met dien verstande dat de tijd tussen middernacht en negen uur 's morgens niet wordt 
meegerekend. Het bevel tot ophouding is schriftelijk en bevat de reden van ophouding. Het 
bevel wijst de aangehouden persoon, aan wie onverwijld een afschrift van het bevel wordt 
uitgereikt, zo duidelijk mogelijk aan. De officier van justitie kan ten aanzien van de 
opgehouden persoon maatregelen ter vaststelling van zijn identiteit bevelen. Als zodanige 
maatregelen worden aangemerkt de maatregelen genoemd in artikel 61a, eerste lid, onder a 
en b, van het Wetboek van Strafvordering. Indien noodzakelijk voor de vaststelling van de 
identiteit van de aangehouden persoon, kan de officier van justitie schriftelijk bevelen dat de 
termijn van zes uren eenmaal met ten hoogste zes uren wordt verlengd. 
6. Het bevel, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef, wordt zo spoedig mogelijk na de 
aanhouding van de veroordeelde ten uitvoer gelegd. 
7. Voor de tenuitvoerlegging van het bevel mag de aangehouden veroordeelde wiens 
identiteit is vastgesteld, niet langer dan zes uren worden opgehouden, met dien verstande 
dat de tijd tussen middernacht en negen uur 's morgens niet wordt meegerekend.  
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Wet politiegegevens 

Artikel 10 (…) (inzicht in de betrokkenheid van personen bij bepaalde ernstige 
bedreigingen van de rechtsorde) 
 
1. Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht 
in de betrokkenheid van personen bij:  
a. het beramen of plegen van misdrijven:  
1°. als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die in 
georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en die gezien hun aard of de 
samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerde verband worden beraamd of 
gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde kunnen opleveren, of 
2°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is 
gesteld, of 
3°. als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die bij 
algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen en die gezien hun aard of samenhang 
met andere door de betrokkene begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde 
opleveren; 
b. handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen categorieën van misdrijven die door hun omvang of ernst of hun 
samenhang met andere misdrijven een ernstig gevaar voor de rechtsorde opleveren; 
c. handelingen die, gezien hun aard of frequentie of het georganiseerde verband waarin zij 
worden gepleegd, een ernstige schending van de openbare orde vormen. 
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Wet tijdelijk huisverbod 

Artikel 1 
In deze wet wordt verstaan onder: 
a. ambtenaar van politie: ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a 
en c, van de Politiewet 1993; 
b. huisverbod: beschikking houdende een last tot het onmiddellijk verlaten van een bepaalde 
woning en een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in die woning 
en een verbod om contact op te nemen met degenen die met de persoon tot wie de 
beschikking is gericht in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven; 
c. uithuisgeplaatste: degene aan wie een huisverbod is opgelegd. 
 
Artikel 2 
1. De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of 
omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar 
oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of 
daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden 
een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod geldt voor een periode van tien 
dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 9. Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur worden nadere regels gesteld over de aard van de feiten en omstandigheden 
die aanleiding kunnen geven om een huisverbod op te leggen. 
2. Een huisverbod kan slechts worden opgelegd aan een meerderjarig persoon. 
3. Indien de burgemeester voornemens is het huisverbod op te leggen wegens 
kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, neemt hij contact op met de stichting, 
bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg teneinde te overleggen over het 
voornemen om een huisverbod op te leggen. 
4. Het huisverbod bevat in ieder geval: 
a. een omschrijving van de plaats en de duur waarvoor het geldt; 
b. de feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van het 
huisverbod, en 
c. de namen van de personen ten aanzien van wie het verbod om contact op te nemen geldt. 
5. Bij regeling van Onze Minister van Justitie kunnen nadere regels worden gegeven met 
betrekking tot het huisverbod. 
6. De uithuisgeplaatste geeft aan waar of op welke wijze hij bereikbaar is. Indien de 
uithuisgeplaatste dit niet terstond kan doorgeven, geeft hij dit binnen 24 uur nadat het 
huisverbod is opgelegd door aan de burgemeester. 
7. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan 
worden gesteld, kan het huisverbod mondeling worden aangezegd. De burgemeester draagt 
alsnog zorg voor spoedige opschriftstelling en bekendmaking. Indien de verblijfplaats van de 
uithuisgeplaatste niet bekend is, kan bekendmaking plaatsvinden door nederlegging van het 
huisverbod bij de gemeentesecretarie. 
8. De burgemeester deelt onverwijld de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van niet-
naleving daarvan voor de uithuisgeplaatste mede aan degene met wie de uithuisgeplaatste 
een huishouden deelt. De burgemeester deelt de inhoud van het huisverbod ook mede aan 
de door de burgemeester aangewezen instantie voor advies of hulpverlening, en indien het 
huisverbod wordt opgelegd wegens kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan 
aan de stichting, bedoeld in het derde lid. 
9. De burgemeester kan het huisverbod in ieder geval intrekken indien de uithuisgeplaatste 
een aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de instantie voor advies of 
hulpverlening, aangewezen ingevolge het achtste lid, is bevestigd, en deze aanvaarding 
tevens inhoudt dat de uithuisgeplaatste hulpverlening aan één of meer personen die met de 
uithuisgeplaatste in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven niet zal 
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belemmeren en zal meewerken indien dit van hem wordt gevraagd door de instantie voor 
advies of hulpverlening. 

Artikel 3 
1. De burgemeester kan van de bevoegdheden en taken, bedoeld in artikel 2, eerste, derde, 
zevende en achtste lid, en artikel 5, eerste lid, mandaat onderscheidenlijk machtiging 
verlenen aan de hulpofficier van justitie. Artikel 10:9, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht is niet van toepassing. 
2. De hulpofficier van justitie doet onverwijld mededeling van een door hem opgelegd 
huisverbod aan de burgemeester. 

Artikel 4 
1. Indien het gevaar, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zich voordoet, is de burgemeester of een 
ambtenaar van politie met het oog op het opleggen van het huisverbod, bevoegd de woning 
zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, voor zover dat redelijkerwijs voor de 
vervulling van diens taak nodig is. 
2. De ambtenaar van politie vordert van de uithuisgeplaatste de huissleutel of huissleutels en 
is bevoegd deze zo nodig na de uithuisgeplaatste daartoe aan de kleding onderzocht te 
hebben, aan de uithuisgeplaatste te ontnemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. 
3. Voor de controle op de naleving van het huisverbod zijn ambtenaren van politie bevoegd 
elke plaats waar de uithuisgeplaatste zich op grond van het huisverbod niet mag bevinden, 
te betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 

Artikel 5 (…) 
1. Indien de uithuisgeplaatste dat wenst, draagt de burgemeester zorg dat deze binnen 24 
uur nadat hij die wens te kennen heeft gegeven, voor de duur van de behandeling van zijn 
verzoek om voorlopige voorziening wordt bijgestaan door een raadsman. 

Artikel 6 
1.  Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op het 
huisverbod. 
2.  Indien tegen het huisverbod een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gedaan: 
a. wordt, in afwijking van artikel 8:83, eerste lid, van die wet, de uithuisgeplaatste binnen drie 
dagen door de voorzieningenrechter gehoord; 
b. doet de voorzieningenrechter in afwijking van artikel 8:84, eerste lid, van die wet 
onmiddellijk na het horen van partijen uitspraak tenzij er sprake is van bijzondere 
omstandigheden, in welk geval de voorzieningenrechter binnen 24 uur na de behandeling 
van de zaak uitspraak doet. 
3. De rechter betrekt bij de beoordeling van het huisverbod tevens de feiten en 
omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het opleggen van het huisverbod. 

Artikel 7 
De rechter stelt minderjarigen die tot het huishouden van de uithuisgeplaatste behoren en 
die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, in de gelegenheid hem hun mening kenbaar 
te maken, tenzij de spoedige behandeling van de zaak zich hiertegen verzet. Hij kan 
minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaren nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid 
stellen hem hun mening kenbaar te maken op een door hem te bepalen wijze. 

Artikel 8 
1. De griffier zendt een afschrift van de uitspraak of van het proces-verbaal van de 
mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter onverwijld, en een afschrift van de 
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uitspraak of van het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de rechtbank binnen 
twee weken na dagtekening van de uitspraak kosteloos aan: 
a. de echtgenoot, geregistreerde partner, andere levensgezel of andere meerderjarige 
persoon met wie de uithuisgeplaatste het huishouden deelt; 
b. de politie van de gemeente waar het huisverbod is opgelegd; 
c. ingeval er minderjarigen betrokken zijn: de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de 
Wet op de jeugdzorg. 
2. De griffier stelt de uithuisgeplaatste, de raadsman van de uithuisgeplaatste en de 
burgemeester onverwijld mondeling op de hoogte van de uitspraak. De burgemeester stelt 
de personen, bedoeld in het eerste lid, onder a, voor zover zij niet aanwezig waren ter zitting 
waarop de uitspraak werd gedaan, en de politie onverwijld mondeling op de hoogte van de 
uitspraak. 

Artikel 9 (…) 
1. De burgemeester kan een huisverbod verlengen tot ten hoogste vier weken nadat het is 
opgelegd indien de dreiging van het gevaar, of het ernstige vermoeden daarvan, zich 
voortzet. De artikelen 2, vierde lid, en 6 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10 (…) 
1.De beschikking waarbij het huisverbod met toepassing van artikel 2, eerste lid, of 9, eerste 
lid, is opgelegd of verlengd, wordt gedurende vijf jaren ter gemeentesecretarie bewaard en 
vervolgens vernietigd. De gedurende deze termijn ontvangen stukken betreffende het 
huisverbod worden daarbij gevoegd. 

Artikel 11 
1.De uithuisgeplaatste die handelt in strijd met een met toepassing van artikel 2, eerste lid, of 
artikel 9, eerste lid, gegeven huisverbod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren of een geldboete van de vierde categorie. 
2.De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 
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Wet wapens en munitie 

Artikel 9 
1. Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren 
of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking 
te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen. 
2. Bevoegd tot het verlenen en intrekken van een erkenning, alsmede het verlengen van de 
geldigheidsduur daarvan, is de korpschef in de plaats waar de aanvrager is gevestigd. Een 
erkenning heeft een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren en kan telkens met ten 
hoogste vijf jaren worden verlengd. 
3. Een erkenning heeft uitsluitend betrekking op de daarin genoemde handelingen, soorten 
wapens en munitie en bedrijfseenheden. Indien de handelingen worden verricht in de 
uitoefening van een bedrijf, strekt de werking van de erkenning zich mede uit tot de 
beheerder. 
4. Indien een redelijk belang dit vordert, kan de korpschef die de erkenning verleent of heeft 
verleend bepalen dat de erkenning tevens inhoudt vergunning tot vervoer van wapens en 
munitie van de categorieën II en III. 
5. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid verlenen met 
betrekking tot:  
a. wapens van categorie IV; 
b. het vervaardigen of transformeren van munitie door personen die bevoegd zijn een wapen 
of munitie voorhanden te hebben. 
Artikel 13 
1. Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden 
te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen 
binnenkomen of te doen uitgaan. 
2. Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer verboden 
genoemd in het eerste lid, met het oog op:  
a. gebruik door de krijgsmacht; 
b. onderwijs ten behoeve van de politie en de overige openbare dienst; 
c. doorvoer van wapens of munitie. 
3. Op een ontheffing met het oog op doorvoer is artikel 20, tweede en derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 14 
1. Het is verboden zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen 
binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming 
van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen. 
2. Een consent tot wijziging van de bij binnenkomst aangegeven bestemming staat gelijk aan 
een consent tot binnenkomen voor de gewijzigde bestemming. 
3. Een consent is uitsluitend geldig voor wapens en munitie die zodanig zijn verpakt dat zij 
niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend. 
4. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid verlenen met 
betrekking tot:  
a. sportschutters en jagers; 
b. doorvoer van wapens of munitie; 
c. de uitrusting van vaartuigen en luchtvaartuigen, alsmede van de bemanning daarvan. 
Geen vrijstelling kan worden verleend ten aanzien van het, anders dan tijdelijk, doen uitgaan 
van wapens en munitie naar een lid-staat van de Europese Gemeenschappen. 
5.De houder van een in Nederland afgegeven consent of van een in een andere lid-staat van 
de europese Gemeenschappen afgegeven vergunning voor het doen binnenkomen, 
doorvoeren of doen uitgaan van wapens of munitie, is verplicht de wapens en munitie tot aan 
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de bestemming, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland, te doen 
vergezellen van het consent of de vergunning. 

Artikel 26 
1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die houder zijn van:  
a. een verlof als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet, voor zover dit verlof reikt; of 
b. een jachtakte als bedoeld in de Flora- en faunawet, voor wat betreft voor de jacht en 
beheer en schadebestrijding bestemde wapens en munitie van categorie III, die in de 
jachtakte zijn omschreven. 
3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens of 
munitie van categorie III verlenen met betrekking tot jagers en sportschutters, die hun vaste 
woon- of verblijfplaats buiten Nederland hebben. 
4. Onze Minister kan ten aanzien van de personen bedoeld in het tweede lid regels 
vaststellen met betrekking tot:  
a. de medische geschiktheid en vaardigheid in het omgaan met wapens; 
b. de vereiste kennis op het terrein van wapens; en 
c. het aantal wapens dat zij ten hoogste voorhanden mogen hebben. 
5. Het is personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt verboden een 
wapen van categorie IV voorhanden te hebben. 
6. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het vijfde lid verlenen in het 
kader van in verenigingsverband beoefende sporten. 

Artikel 27 
1. Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die:  
a. houder zijn van een verlof als bedoeld in artikel 29, voor zover dit verlof reikt; of 
b. op grond van artikel 26, tweede lid, voor de jacht en beheer en schadebestrijding 
bestemde wapens voorhanden mogen hebben, voor wat betreft het terrein waar zij tot de 
jacht en beheer en schadebestrijding gerechtigd zijn. 
3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens 
van de categorieën III en IV verlenen met betrekking tot:  
a. optochten; en 
b. studenten-weerbaarheidsverenigingen. 
4. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens 
van categorie IV verlenen met betrekking tot:  
a. ceremoniële wapens; 
b. kermissen; en 
c. sportbeoefening. 

Artikel 31 
1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III over te dragen. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het overdragen aan personen die gerechtigd zijn 
het wapen of de munitie voorhanden te hebben. 
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden een wapen van categorie III 
over te dragen zonder inontvangstneming van het in artikel 32 bedoelde verlof tot verkrijging. 
4. Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de 
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. 
5. Bij regeling van Onze Minister kan vrijstelling van het verbod van het vierde lid worden 
verleend in het kader van in verenigingsverband beoefende sporten. 
Artikel 49  
De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren 
kunnen te allen tijde op plaatsen waar zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat wapens of 
munitie aanwezig zijn, ter inbeslagneming doorzoeking doen. 
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Artikel 52 (...) 
1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. 
Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen. 
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd personen aan hun kleding te 
onderzoeken indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:  
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt; 
b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27; 
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden gepleegd. 
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Wet op de identificatieplicht 

Artikel 1 (...) 
1. Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen 
kan worden vastgesteld, worden aangewezen:  
1°. een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of 
tweede lid, van de Paspoortwet; 
2°. de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet 
beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie; 
3°. een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door het daartoe 
bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere 
staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor 
zover de houder de nationaliteit van die andere lidstaat bezit; 
4°. een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig 
rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 of een rijbewijs dat is 
afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese 
Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is, zolang de 
bij de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde termijn van geldigheid in Nederland niet is 
verstreken, aan de houder geen administratieve maatregel bedoeld in paragraaf 9 van 
hoofdstuk VI van de Wegenverkeerswet 1994 is opgelegd of aan hem niet de bijkomende 
straf bedoeld in artikel 179 van die wet is opgelegd en mits het rijbewijs is voorzien van een 
pasfoto van de houder. 

Artikel 2 
Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering 
van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8a van de Politiewet 1993, een identiteitsbewijs als 
bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering 
wordt gedaan door een toezichthouder. 
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Wet explosieven voor civiel gebruik 

Artikel 33b 
1. Het vervaardigen, opslaan, gebruiken, overbrengen, verkrijgen, ter beschikking stellen, 
voorhanden hebben of verhandelen van explosieven of andere ontplofbare stoffen met een 
terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht dan wel met 
het oogmerk om een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van dat wetboek voor te 
bereiden of gemakkelijk te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht 
jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.  
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Wetboek van Strafrecht 

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 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. 
 

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 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. 
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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 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 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 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. 
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Artikel 64 
Inzake een misdrijf dat alleen op klacht wordt vervolgd, is degene tegen wie het feit is 
begaan, tot de klacht gerechtigd. 

Artikel 80 
Samenspanning bestaat zodra twee meer of personen overeengekomen zijn om het misdrijf 
te plegen. 

Artikel 83 
Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:  
1°. 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; 
2°. elk van de misdrijven waarop ingevolge de artikelen 114a, 114b, 120a, 120b, 130a, 176a, 
176b, 282c, 289a, 304a, 304b, 415a en 415b, alsmede artikel 80, derde lid, van de 
Kernenergiewet gevangenisstraf is gesteld; 
3°. 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 90octies 
Waar van huwelijk of echtgenoot wordt gesproken wordt, met uitzondering van artikel 449, 
daaronder mede begrepen geregistreerd partnerschap dan wel geregistreerde partner. 

Artikel 131 
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. 

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 
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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. 
3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep 
begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf 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 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 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 zes maanden 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 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. 
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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 een jaar 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 
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 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. 

Artikel 139 
1. Hij die in een voor de openbaar 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. 
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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 5a, eerste lid, 
van de Wet conflictenrecht corporaties 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 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; 
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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 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 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 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 
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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 eenderde worden verhoogd. 

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 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. 
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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 ten 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 drie jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

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. 
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3. Met dezelfde straf wordt gestraft de bewaarder die opzettelijk een van deze feiten pleegt 
of toelaat, of de dader als medeplichtige terzijde staat. 

Artikel 205 
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. 

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 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 gevangenisstraf van ten hoogste vier 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 identiteitsgegevens, bestemd voor het 
verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, 
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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 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 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 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 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 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. 
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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 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 273f 
1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste acht 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 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 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, slavernij en met slavernij of 
dienstbaarheid te vergelijken praktijken. 
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3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 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°. de persoon ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd, 
de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt. 
4. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen 
onder de omstandigheid, bedoeld in het derde lid, onder 2°, worden gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
5. 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 twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 
6. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie 
opgelegd. 
7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 280 (...) 
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 zorgaanbieder, bedoeld in artikel 1, onder g, van de Wet op de jeugdzorg, die op grond 
van artikel 41 van die wet van de provincie subsidie ontvangt en handelt overeenkomstig de 
krachtens artikel 3, vijfde lid gestelde regels; 
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 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 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 284 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde 
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; 
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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 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. 

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 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 heterdaad, 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. 
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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 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. 
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 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 een geldboete van de vijfde categorie. 
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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 gevolg 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 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. 

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

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 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 
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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. 
Na het in werking treden van de wet van 14 juni 1956, Stb. nr. 343, op 1 januari 1957, moet onder scheiding van goederen 
verstaan worden: opheffing der gemeenschap krachtens vonnis.  

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. 

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 met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig 
aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 
vijfde categorie. 
2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is. 
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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 326 
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. 

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 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 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. Gelijke straf wordt toegepast op hem 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. Hij die het feit, bedoeld in het eerste lid, pleegt na door tussenkomst van een openbaar 
telecommunicatienetwerk, wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn 
binnengedrongen en daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens veroorzaakt, 
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wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde 
categorie. 
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 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 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 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; 
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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 420bis 
1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 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 
Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Artikel 420quater 
1. Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar 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 435 (...) 
Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:  
4°. hij die, door het bevoegd gezag naar zijn identiteitsgegevens gevraagd, een valse naam, 
voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij in de basisadministratie 
persoonsgegevens als ingezetene staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats opgeeft. 

Artikel 444 
Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen, wederrechtelijk wegblijft, 
wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

Artikel 447e 
Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, 
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.
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Wetboek van Strafvordering 

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 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. 

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. 

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 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 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 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. 
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 



 Lexicon editie 2012  Pag. 62 

persoonsgegevens met de functionarissen die met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 
2000 zijn belast. 
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 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 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. 

Artikel 29 (...) 
2. Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. 
 
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 het derde lid, 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 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 
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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 42 
1. Op verzoek van de verdachte wordt hem door het bureau rechtsbijstandvoorziening 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. 
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 bureau 
rechtsbijstandvoorziening, 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 plaatsgehad. 
2. De toevoeging van een raadsman aan degene die krachtens een bevel tot voorlopige 
hechtenis is gedetineerd, is in iedere aanleg kosteloos. 
 
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. 
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. 
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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 30-34 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. 
 
Artikel 51a 
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 genoemde 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. 

Artikel 51d 
1. Aan de benadeelde partij wordt op haar verzoek toestemming verleend om kennis te 
nemen van de processtukken waarbij zij belang heeft. Tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting wordt deze toestemming verleend door het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor 
de zaak wordt vervolgd en overigens door de officier van justitie. 
2. Niettemin kan het in het vorige lid bedoelde gerecht of de officier van justitie aan de 
benadeelde partij de kennisneming van bepaalde processtukken of gedeelten daarvan 
onthouden in het belang van het onderzoek, dan wel 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. Ingeval de officier van justitie, met toepassing van het tweede lid, de kennisneming van 
processtukken of gedeelten daarvan aan de benadeelde partij onthoudt, deelt hij zulks aan 
de benadeelde partij schriftelijk mee. Binnen veertien dagen na deze mededeling kan 
laatstgenoemde een bezwaarschrift indienen bij het gerecht waartoe de officier van justitie 
behoort. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. 
4. De wijze waarop de kennisneming van de processtukken mag geschieden, kan worden 
geregeld bij algemene maatregel van bestuur. 
5. De benadeelde partij kan van de stukken waarvan haar de kennisneming is toegestaan, 
ter griffie afschrift krijgen overeenkomstig het bij of krachtens artikel 17 van de Wet tarieven 
in strafzaken bepaalde. 

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. 
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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 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 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 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 voor het 
verwerken van de foto’s en vingerafdrukken, bedoeld in het tweede en derde lid. 

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. 
5. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek geldt bovendien de bepaling van artikel 195. 

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 
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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 voorlopige 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 
teneinde te worden gehoord voor hem wordt geleid. 

Artikel 59 
1. Het bevel tot inverzekeringstelling of tot verlenging daarvan is gedagtekend 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. 
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. 

Artikel 59a 
1. Uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de aanhouding, 
wordt de verdachte teneinde 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 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 
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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. 
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 
omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek. 

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, 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. 
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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. 

Artikel 63 (...) 
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 

Artikel 66 
Op bevelen tot gevangenneming of gevangenhouding die gegeven zijn voor de dag waarop deze wet in werking treedt, blijft dit 
artikel, zoals dat luidde voor het in werking treden van deze wet, van toepassing. (Bedoeld wordt de wet van 10 november 
2004, Stb. 2004, 579)  

 
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. 
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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 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 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, 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid,137c, tweede lid, 137d, 
tweede lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 184a, 254a, 248d, 248e, 285, eerste lid, 285b, 
300, eerste lid, 321, 323a, 326c, tweede lid, 350, 350a, 351, 395, 417bis en 420quater van 
het Wetboek van Strafrecht; 
c. een der misdrijven omschreven in: 
artikel 122, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor 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 31 van de Wet op de kansspelen; 
artikel 11, tweede lid, 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. 
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 76 
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Ingeval van voorlopige hechtenis zijn de artikelen 62 en 62a van overeenkomstige 
toepassing. 

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. Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid 
bedoelde geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het tweede 
lid bedoelde geval, het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, kunnen in 
beslag worden genomen indien:  
a. die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig zijn van het misdrijf in verband 
waarmee de geldboete kan worden opgelegd onderscheidenlijk het wederrechtelijk 
verkregen voordeel kan worden ontnomen, en 
b. voldoende aanwijzingen bestaan dat die voorwerpen aan die ander zijn gaan toebehoren 
met het doel de uitwinning van die voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en 
c. die ander ten tijde van dat gaan toebehoren wist of redelijkerwijze kon vermoeden dat die 
voorwerpen van enig misdrijf afkomstig waren. 
4. In het geval, bedoeld in het derde lid, kunnen tevens andere aan de betrokken persoon 
toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen, tot ten hoogste de waarde van de in 
het derde lid bedoelde voorwerpen. 
5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 

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

Artikel 99a 
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 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. 

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. 

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 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 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 beslagen doet hij het voorwerp teruggeven aan degene bij wie het 
voorwerp in beslag is genomen. De hulpofficier van justitie pleegt des geraden 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; 
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b. gelasten dat het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende in bewaring zal blijven, 
indien teruggave aan degene die 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 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 der verrichtingen is 
belast. 
2. Deze neemt de noodige maatregelen opdat die ambtsverrichtingen zonder stoornis zullen 
kunnen plaatsvinden. 
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, aangesteld voor de uitvoering van de 
politietaak, dan wel andere ambtenaren of functionarissen, voor zover die ambtenaren of 
functionarissen door Onze Minister van 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. 

Artikel 125 
1. In geval van een schouw of het doorzoeken van plaatsen kan de daarmee 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 
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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 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, derde en 
vierde 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, teneinde 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. 
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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. 

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 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 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 de 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 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 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, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

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. 

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 
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dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, 
onderdeel b, 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. 

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; 
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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 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; 
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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 3.10, vierde 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 3.10, vierde 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. 

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; 
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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; 
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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, even als 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. 
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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 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 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 
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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. 
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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 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, 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, onderdeel b, 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. 
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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 waar aan 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. 
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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 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. 
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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 3.10, vierde 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. 
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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 
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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 126nd, 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 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. 

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. 
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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 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. 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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 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 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 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. 
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Artikel 136d 
Onder afgeschermde getuige wordt verstaan een getuige die door de rechter op grond van 
artikel 226m als zodanig is aangemerkt. 

Artikel 138a 
Onder DNA-onderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat slechts gericht is 
op het vergelijken van DNA-profielen of het vaststellen van uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken van de onbekende verdachte. 

Artikel 138d 
Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 83 
van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 141 
Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:  
a.de officieren van justitie;  
b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid van 
de Politiewet 1993.  
c. de door Onze Minister van 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 Justitie, onderscheidenlijk het College van 
procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;  
b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van 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 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 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.  
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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 150 
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, met inachtneming van het tweede lid, ambtshalve of op 
verzoek van de verdachte of diens raadsman, een deskundige, verbonden aan één van de 
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen laboratoria, benoemen met de opdracht 
met het oog op de waarheidsvinding een DNA-onderzoek te verrichten op basis van 
celmateriaal en hem een met redenen omkleed verslag uit te brengen. Celmateriaal kan ten 
behoeve van DNA-onderzoek, behoudens artikel 151b, slechts worden afgenomen met 
schriftelijke toestemming van de betrokkene. 
Celmateriaal wordt slechts van de verdachte afgenomen, nadat van hem een 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. 
2. Indien onvoldoende celmateriaal voor een tegenonderzoek als bedoeld in het vierde 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 vierde lid blijft buiten toepassing. 
3. 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 tweede 
lid, wijst hij de verdachte daarbij op het bepaalde in het vierde en vijfde lid. 
4. 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 derde lid is van overeenkomstige toepassing. 
5. In geval van toepassing van het vierde 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. 
6. DNA-profielen worden slechts verwerkt voor de voorkoming, opsporing, vervolging en 
berechting van strafbare feiten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, 
het College bescherming persoonsgegevens gehoord, regels gesteld voor het verwerken van 
DNA-profielen en celmateriaal. 
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7. 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 zesde 
lid is afgeweken. 
8. Bij toepassing van artikel 232 blijft het vierde lid buiten toepassing. 
9. 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 zal worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. 
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. 
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 151d 
1. De officier van justitie kan bevelen dat een DNA-onderzoek plaatsvindt dat gericht is op 
het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende 
verdachte. 
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 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 161  
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit, is bevoegd daarvan aangifte of klachte 
te doen. 

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 
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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 
vierde 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 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 
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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 186a (...) 
3. Artikel 186, tweede en derde lid, is ten aanzien van de raadsman en de verdachte van 
overeenkomstige toepassing. 

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 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, blijft het eerste en tweede lid buiten toepassing. 
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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 150 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 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 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, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, 
ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte, een 
deskundige, verbonden aan één van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
laboratoria, benoemen met de opdracht met het oog op de waarheidsvinding een DNA-
onderzoek te verrichten op basis van celmateriaal en hem een met redenen omkleed verslag 
uit te brengen. Celmateriaal kan ten behoeve van DNA-onderzoek, behoudens artikel 195d, 
slechts worden afgenomen met schriftelijke toestemming van de betrokkene. 
Celmateriaal wordt slechts van de verdachte afgenomen, nadat van hem een 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. 
2. 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 
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aangewezen laboratoria, aan te wijzen die het onderzoek verricht. Artikel 195b blijft buiten 
toepassing. 
3. 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 tweede lid, wijst hij de verdachte daarbij op het bepaalde in artikel 195b. 
4. DNA-profielen worden slechts verwerkt voor de voorkoming, opsporing, vervolging en 
berechting van strafbare feiten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, 
het College bescherming persoonsgegevens gehoord, regels gesteld voor het verwerken van 
DNA-profielen en celmateriaal. 
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels omtrent de wijze 
van uitvoering van dit artikel gegeven. 

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 zal worden 
afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. 
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. 
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 195f 
1. De rechter-commissaris kan bevelen dat een DNA-onderzoek plaatsvindt dat gericht is op 
het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende 
verdachte. 
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 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. 
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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 betekend. 
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 de rechter-commissaris een nader onderzoek doen instellen en zich daartoe 
betrekkelijke stukken doen overleggen. 

Artikel 198 
1. Het verblijf in de inrichting geldt als voorlopige 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. De Minister van Justitie wijst de inrichtingen aan naar welke verdachten krachtens een 
bevel bedoeld bij artikel 197 kunnen worden overgebracht. 

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 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 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 
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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 bureau rechtsbijstandvoorziening. 
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 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 voor 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 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 gerechtelijk vooronderzoek 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; 
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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 rechtercommissaris 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 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 rechtercommissaris 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. 

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. 

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. 
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. 

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. 



 Lexicon editie 2012  Pag. 107 

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 302 
1. Het slachtoffer of diens nabestaande kan op de terechtzitting een verklaring afleggen 
omtrent de gevolgen die het tenlastegelegde feit, bedoeld in het tweede lid, bij hem teweeg 
heeft gebracht. 
2. 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, 
273f, 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. 

Artikel 338  
Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter 
slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door 
de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. 

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 344 
1. Onder schriftelijke bescheiden wordt verstaan:  
1°. beslissingen in den wettelijken vorm opgemaakt door colleges of personen, met 
rechtspraak belast; 
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 behelzende hun gevoelen betreffende hetgeen hunne 
wetenschap hen leert 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 



 Lexicon editie 2012  Pag. 108 

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. 

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 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 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, zesde 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 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 
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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 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 openbaar 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 toepasselijk 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 de Minister van Justitie. 

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 de 
Minister van 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 de Minister van Justitie. Die 
machtiging kan alleen worden gegeven voor verzoeken die op een verdrag zijn gegrond en 
slechts na overleg met de Minister van Financiën. 
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Artikel 552qa  
1. Voor zover een verdrag daarin voorziet of er 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. Artikel 
552l, eerste lid, onder c, is niet van toepassing. 
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 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 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, 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 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 of derde lid, is ten aanzien van alle ambtenaren door of op wier last de 
tenuitvoerlegging geschiedt, van toepassing. 

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. 



 Lexicon editie 2012  Pag. 111 

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent het geven van een last als bedoeld in het eerste lid. 
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Regeling infiltratieteams 

Artikel 2 
1. Er zijn ten minste vijf regionale infiltratieteams als bedoeld in artikel 5 van het Besluit 
beheer regionale politiekorpsen. 
2. Er is een landelijk infiltratieteam, ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten.  
 


