
245
Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering in verband met de
regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot
opsporing en wijziging van enige andere
bepalingen (bijzondere
opsporingsbevoegdheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het

Wetboek van Strafvordering enige bijzondere bevoegdheden tot
opsporing op te nemen en in verband daarmee enige andere bepalingen
te wijzigen;

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

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafvordering1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De Zesde Afdeling van Titel IV van het Eerste Boek komt te vervallen.

B

Na Titel IV van het Eerste Boek worden de Titels IVa, V, Va, Vb en Vc
ingevoegd, die luiden:

TITEL IVA. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN TOT OPSPORING

EERSTE AFDELING. OBSERVATIE

Artikel 126g

1. In geval van verdenking van een misdrijf, kan de officier van justitie
in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar
stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig diens aanwezigheid of
gedrag waarneemt.

2. Indien de verdenking een misdrijf betreft als omschreven in artikel
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67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de
verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek
bepalen dat ter uitvoering van het bevel een besloten plaats, niet zijnde
een woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende.

3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel
een technisch hulpmiddel wordt aangewend, voor zover daarmee geen
vertrouwelijke communicatie wordt opgenomen. Een technisch
hulpmiddel wordt niet op een persoon bevestigd, tenzij met diens
toestemming.

4. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie
maanden. Het kan telkens voor een termijn van ten hoogste drie maanden
worden verlengd.

5. Het bevel tot observatie is schriftelijk en vermeldt:
a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig

mogelijke aanduiding van de verdachte;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,

bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
c. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de in het

eerste lid bedoelde persoon;
d. bij toepassing van het tweede lid, de feiten of omstandigheden

waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in dat lid, zijn vervuld,
alsmede de plaats die zal worden betreden;

e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
f. de geldigheidsduur van het bevel.
6. Bij dringende noodzaak kan het bevel mondeling worden gegeven.

De officier van justitie stelt in dat geval het bevel binnen drie dagen op
schrift.

7. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel
wordt beëindigd.

8. Het bevel kan schriftelijk en met redenen omkleed worden gewijzigd,
aangevuld, verlengd of beëindigd. Bij dringende noodzaak kan de
beslissing mondeling worden gegeven. De officier van justitie stelt deze in
dat geval binnen drie dagen op schrift.

9. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan
een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan deze personen.
Het tweede tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing.

TWEEDE AFDELING. INFILTRATIE

Artikel 126h

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de
verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend
vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141,
onderdeel b, deelneemt of medewerking verleent aan een groep van
personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed misdrijven
worden beraamd of gepleegd.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een persoon niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens
opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:
a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig

mogelijke omschrijving van de verdachte;
b. een omschrijving van de groep van personen;
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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, onderdeel c, of

artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels terzake van opleiding en samen-
werking met opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel
b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Artikel 126g, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige

toepassing, met dien verstande dat verlenging van een bevel tot infiltratie
niet mondeling kan plaatsvinden.

DERDE AFDELING. PSEUDO-KOOP OF -DIENSTVERLENING

Artikel 126i

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek
bevelen dat een opsporingsambtenaar goederen afneemt van of 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 of diensten;
d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, daaronder

begrepen strafbaar gesteld handelen, en
e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel

uitvoering wordt gegeven.
4. Onder een opsporingsambtenaar als bedoeld in het eerste lid wordt

mede verstaan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat,
die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

VIERDE AFDELING. STELSELMATIGE INWINNING VAN INFORMATIE

Artikel 126j

1. In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in
het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar als
bedoeld in artikel 141, onderdeel b, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt
als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint over de
verdachte.

2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie
maanden. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode van ten
hoogste drie maanden worden verlengd.

3. Het bevel tot het inwinnen van informatie is schriftelijk en vermeldt:
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a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
d. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Een bevel als bedoeld het eerste lid kan ook worden gegeven aan:
a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die

voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;
b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, of

artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels terzake van opleiding en samen-
werking met opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel
b.

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige

toepassing.

VIJFDE AFDELING. BEVOEGDHEDEN IN EEN BESLOTEN PLAATS

Artikel 126k

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek
bevelen dat een opsporingsambtenaar zonder toestemming van de
rechthebbende een besloten plaats, niet zijnde een woning, betreedt, dan
wel een technisch hulpmiddel aanwendt, teneinde:

a. die plaats op te nemen,
b. aldaar sporen veilig te stellen, of
c. aldaar een technisch hulpmiddel te plaatsen, teneinde de aanwe-

zigheid of verplaatsing van een goed vast te kunnen stellen.
2. Een bevel als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk en vermeldt:
a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig

mogelijke aanduiding van de verdachte;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,

bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
c. de plaats waarop het bevel betrekking heeft;
d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel

uitvoering wordt gegeven.
3. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige

toepassing.

ZESDE AFDELING. OPNEMEN VAN VERTROUWELIJKE COMMUNICATIE
MET EEN TECHNISCH HULPMIDDEL

Artikel 126l

1. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel
67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de
verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend
vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141,
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
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dit dringend vordert en de verdenking een misdrijf betreft waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is
gesteld. Artikel 2, eerste lid, laatste volzin van de Algemene wet op het
binnentreden is niet van toepassing.

3. Het bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie is
schriftelijk en vermeldt:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig
mogelijke aanduiding van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid en, in geval van toepassing van de tweede volzin
van het tweede lid, de voorwaarden bedoeld in het tweede lid, zijn
vervuld;

c. ten minste een van de personen die aan de communicatie
deelnemen, dan wel, indien het bevel communicatie betreft op een
besloten plaats of in een vervoermiddel, een van de personen die aan de
communicatie deelnemen of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving
van die plaats of dat vervoermiddel;

d. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die zal worden betreden;
e. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
f. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging, op

vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-
commissaris. De machtiging betreft alle onderdelen van het bevel. Indien
ter uitvoering van het bevel een woning mag worden betreden, wordt dat
uitdrukkelijk in de machtiging vermeld.

5. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier
weken. De geldigheidsduur kan telkens voor een termijn van ten hoogste
vier weken worden verlengd.

6. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de officier van justitie voor wijziging,
aanvulling of verlenging een machtiging van de rechter-commissaris
behoeft. Indien de officier van justitie bepaalt dat ter uitvoering van het
bevel een woning wordt betreden, kan het bevel niet mondeling worden
gegeven. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in
de tweede volzin van het tweede lid, bepaalt de officier van justitie dat de
uitvoering van het bevel wordt beëindigd.

7. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de rechter-
commissaris, bedoeld in het vierde en zesde lid, mondeling worden
gegeven, tenzij toepassing wordt gegeven aan de tweede volzin van het
tweede lid. De rechter-commissaris stelt in dat geval de machtiging
binnen drie dagen op schrift.

8. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal
opgemaakt.

ZEVENDE AFDELING. ONDERZOEK VAN TELECOMMUNICATIE

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, bevelen dat een opsporingsambtenaar telecommunicatie
opneemt met een technisch hulpmiddel.

2. Onder telecommunicatie wordt in dit artikel verstaan niet voor het
publiek bestemde communicatie via de telecommunicatie-infrastructuur
of via een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor
dienstverlening aan het publiek.

3. Het bevel tot het opnemen van telecommunicatie is schriftelijk en
vermeldt:
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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. het nummer waarmee de individuele gebruiker van telecommuni-
catie wordt geïdentificeerd, alsmede, voor zover bekend, de naam en het
adres van de gebruiker;

d. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Artikel 126l, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 126n

1. In geval van ontdekking op heterdaad, verdenking van een misdrijf
als omschreven in artikel 67, eerste lid, of het misdrijf, bedoeld in artikel
138a van het Wetboek van Strafrecht kan de officier van justitie in het
belang van het onderzoek een vordering doen inlichtingen te verstrekken
terzake van alle verkeer dat over de telecommunicatie-infrastructuur of
over een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor
dienstverlening aan het publiek, heeft plaatsgevonden en ten aanzien
waarvan het vermoeden bestaat, dat de verdachte eraan heeft deelge-
nomen.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot ieder
die werkzaam is bij een houder die op grond van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen optreedt krachtens:

a. een concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet,
b. een infrastructuurvergunning als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van

die wet,
c. een vergunning als bedoeld in artikel 13a of een tijdelijke vergunning

als bedoeld in artikel 13i van die wet, en
d. een machtiging als bedoeld in hoofdstuk III van die wet, indien

daarbij een telecommunicatie-inrichting wordt aangewend voor dienstver-
lening aan het publiek.

3. De artikelen 217, 218 en 219 zijn van overeenkomstige toepassing.

TITEL V. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN TOT OPSPORING VOOR
HET ONDERZOEK NAAR HET BERAMEN OF PLEGEN VAN
ERNSTIGE MISDRIJVEN IN GEORGANISEERD VERBAND

Artikel 126o

1. Indien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden
voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven als omschreven in
artikel 67, eerste lid, worden beraamd of gepleegd die gezien hun aard of
de samenhang met andere misdrijven die in dat georganiseerd verband
worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde
opleveren, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek
bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of
stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt.

2. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bepalen
dat ter uitvoering van het bevel een besloten plaats, niet zijnde een
woning, wordt betreden zonder toestemming van de rechthebbende.

3. De officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel
een technisch hulpmiddel wordt aangewend, voor zover daarmee geen
vertrouwelijke communicatie wordt opgenomen. Een technisch
hulpmiddel wordt niet op een persoon bevestigd, tenzij met diens
toestemming.

4. Het bevel tot observatie is schriftelijk en vermeldt:
a. een omschrijving van het georganiseerd verband;
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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 overeen-

komstige toepassing.
6. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan

een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan deze personen.
Het tweede tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 126p

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van
justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, aan het
georganiseerd verband deelneemt of medewerking verleent.

2. De opsporingsambtenaar mag bij de tenuitvoerlegging van het bevel
een persoon niet brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens
opzet reeds tevoren was gericht.

3. Het bevel tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:
a. een omschrijving van het georganiseerd verband;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,

bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, daaronder

begrepen strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het geven van het
bevel te voorzien, en

d. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Een bevel als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gegeven aan:
a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die

voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;
b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, of

artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels terzake van opleiding en samen-
werking 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 opsporings-
ambtenaar goederen afneemt van of diensten verleent aan 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. 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;
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c. de aard van de goederen of diensten;
d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, daaronder

begrepen strafbaar gesteld handelen, en
e. het tijdstip waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel

uitvoering wordt gegeven.
4. Onder een opsporingsambtenaar als bedoeld in het eerste lid, wordt

mede verstaan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat,
die voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

5. Artikel 126g, zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 126qa

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporings-
ambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, zonder dat kenbaar is
dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint
over een persoon ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een
redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij het in het
georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven.

2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste drie
maanden. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode van ten
hoogste drie maanden worden verlengd.

3. Het bevel tot het inwinnen van informatie is schriftelijk en vermeldt:
a. een omschrijving van het georganiseerd verband;
b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,

bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
c. indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke

omschrijving van de persoon, bedoeld in het eerste lid;
d. de wijze waarop aan het bevel uitvoering wordt gegeven, en
e. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Een bevel als bedoeld het eerste lid kan ook worden gegeven aan:
a. een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, die

voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen;
b. een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, of

artikel 142, mits deze opsporingsambtenaar voldoet aan bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels terzake van opleiding en samen-
werking 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 opsporings-
ambtenaar 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 aanwe-

zigheid 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
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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.

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.
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Artikel 126t

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 met een technisch hulpmiddel telecommunicatie
opneemt waaraan een persoon deelneemt ten aanzien van wie uit feiten
of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken
is bij het in het georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven.

2. Onder telecommunicatie wordt in dit artikel verstaan niet voor het
publiek bestemde communicatie via de telecommunicatie-infrastructuur
of via een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor
dienstverlening aan het publiek.

3. Het bevel tot het opnemen van telecommunicatie 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. het nummer waarmee de individuele gebruiker van telecommuni-

catie 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, en

e. de geldigheidsduur van het bevel.
4. Artikel 126s, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige

toepassing.

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 inlichtingen te
verstrekken terzake van alle verkeer dat over de telecommunicatie-
infrastructuur of over een telecommunicatie-inrichting die wordt
aangewend voor dienstverlening aan het publiek heeft plaatsgevonden en
ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat, dat daaraan een persoon
heeft deelgenomen ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een
redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij het in het
georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven.

2. De vordering, bedoeld in het eerste lid, kan worden gericht tot ieder
die werkzaam is bij een houder die op grond van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen optreedt krachtens:

a. een concessie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet,
b. een infrastructuurvergunning als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van

die wet,
c. een vergunning als bedoeld in artikel 13a of een tijdelijke vergunning

als bedoeld in artikel 13i van die wet, en
d. een machtiging als bedoeld in hoofdstuk III van die wet, indien

daarbij een telecommunicatie-inrichting wordt aangewend voor dienstver-
lening aan het publiek.

3. De artikelen 217, 218 en 219 zijn van overeenkomstige toepassing.

TITEL VA. BIJSTAND AAN OPSPORING DOOR BURGERS

EERSTE AFDELING. VERZOEK INFORMATIE IN TE WINNEN

Artikel 126v

1. In geval van verdenking van een misdrijf, dan wel in een geval als
bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang
van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar met een
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persoon die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomt dat deze voor de
duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing door stelselmatig
informatie in te winnen omtrent een verdachte, onderscheidenlijk een
persoon ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat deze is
betrokken bij het in het georganiseerd verband beramen of plegen van
misdrijven.

2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt:
a. bij verdenking van een misdrijf, het misdrijf en indien bekend de

naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de
verdachte;

b. in een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid: een omschrijving
van het georganiseerd verband;

c. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;

d. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent
wie informatie wordt ingewonnen en

e. de geldigheidsduur van het bevel.
3. De overeenkomst tot het stelselmatig inwinnen van informatie is

schriftelijk en vermeldt:
a. de rechten en plichten van de persoon die bijstand verleent aan de

opsporing, alsmede de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering
wordt gegeven, en

b. de geldigheidsduur van de overeenkomst.
4. Op het bevel is artikel 126g, vierde en zesde tot en met achtste lid,

van overeenkomstige toepassing.

TWEEDE AFDELING. BURGERINFILTRATIE

Artikel 126w

1. In een geval als bedoeld in artikel 126h, eerste lid, kan de officier van
justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, met een persoon die
geen opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand verleent
aan de opsporing door deel te nemen aan of medewerking te verlenen
aan een groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden
vermoed misdrijven worden beraamd of gepleegd.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van
justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in artikel 126h, eerste lid,
kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.

4. Bij de toepassing van het eerste lid legt de officier van justitie
schriftelijk vast:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. een omschrijving van de groep van personen;
c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,

bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vervuld.
5. De overeenkomst tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:
a. de rechten en plichten van de persoon die op grond van het eerste lid

bijstand verleent aan de opsporing, alsmede de wijze waarop aan de
overeenkomst uitvoering wordt gegeven, en

b. de geldigheidsduur van de overeenkomst.
6. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de

opsporing, mag bij de uitvoering daarvan geen strafbare handelingen
verrichten, tenzij vooraf schriftelijk toestemming door de officier van
justitie is gegeven om dergelijke handelingen te verrichten. Bij dringende
noodzaak kan de toestemming mondeling worden gegeven. De officier
van justitie stelt in dat geval de toestemming binnen drie dagen op schrift.
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7. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van de
overeenkomst wordt beëindigd.

8. De overeenkomst kan schriftelijk worden gewijzigd, aangevuld,
verlengd of beëindigd. De officier van justitie legt de redenen daarvan
uiterlijk binnen drie dagen schriftelijk vast.

Artikel 126x

1. In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van
justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, met een persoon die
geen opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand verleent
aan de opsporing door deel te nemen of medewerking te verlenen aan het
georganiseerd verband.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van
justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in artikel 126p, eerste lid,
kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.

4. Artikel 126w, vierde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

DERDE AFDELING. BURGERPSEUDO-KOOP OF -DIENSTVERLENING

Artikel 126ij

1. In een geval als bedoeld in artikel 126i, eerste lid, kan de officier van
justitie in het belang van het onderzoek met een persoon die geen
opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand verleent aan de
opsporing door goederen af te nemen van of diensten te verlenen aan de
verdachte.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van
justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in artikel 126i, eerste lid,
kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.

4. Bij de toepassing van het eerste lid legt de officier van justitie
schriftelijk vast:

a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig
mogelijke omschrijving van de verdachte;

b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden,
bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn vervuld;

c. de aard van de goederen 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
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opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand verleent aan de
opsporing door goederen af te nemen van of diensten te leveren aan een
persoon ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk
vermoeden voortvloeit dat hij betrokken is bij het in het georganiseerd
verband beramen of plegen van misdrijven.

2. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van
justitie van oordeel is dat geen bevel als bedoeld in artikel 126q, eerste lid,
kan worden gegeven.

3. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de
opsporing, mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet brengen tot
andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.

4. Artikel 126ij, vierde tot en met zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

TITEL VB. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE
BEVOEGDHEDEN IN DE TITELS IVA, V EN VA

EERSTE AFDELING. VOEGING BIJ DE PROCESSTUKKEN

Artikel 126aa

1. De officier van justitie voegt de processen-verbaal en andere
voorwerpen waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn
verkregen door de uitoefening van een van de bevoegdheden, genoemd
in de titels IVa tot en met Va, voorzover die voor het onderzoek in de zaak
van betekenis zijn, bij de processtukken.

2. Voor zover de processen-verbaal of andere voorwerpen medede-
lingen 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 Va, bij de processtukken
zijn gevoegd, wordt van het gebruik van deze bevoegdheid in de
processtukken melding gemaakt.

5. De verdachte of diens raadsman kan de officier van justitie schriftelijk
verzoeken bepaalde door hem aangeduide processen-verbaal of andere
voorwerpen bij de processtukken te voegen.

TWEEDE AFDELING. KENNISGEVING AAN BETROKKENE

Artikel 126bb

1. De officier van justitie doet aan betrokkene schriftelijk mededeling
van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in de titels IVa tot en
met Va, 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 of Va is uitgeoefend;
b. de gebruiker van telecommunicatie of de technische hulpmiddelen
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waarmee de telecommunicatie plaatsvindt, bedoeld in de artikelen 126m,
derde lid, onderdeel c, en 126t, derde lid, onderdeel c.

c. de rechthebbende van een besloten plaats als bedoeld in de artikelen
126g, tweede lid, 126k, 126l, tweede lid, 126o, tweede lid, 126r en 126s,
tweede 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.

DERDE AFDELING. DE BEWARING EN DE VERNIETIGING VAN
PROCESSEN-VERBAAL EN ANDERE VOORWERPEN EN HET GEBRUIK
VAN GEGEVENS VOOR EEN ANDER DOEL

Artikel 126cc

1. Zolang de zaak niet is geëindigd, bewaart de officier van justitie de
processen-verbaal en andere voorwerpen, waaraan gegevens kunnen
worden ontleend die zijn verkregen door observatie met behulp van een
technisch hulpmiddel dat signalen registreert, het opnemen van vertrou-
welijke communicatie, of het onderzoek van telecommunicatie, 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, of het
onderzoek van telecommunicatie kunnen worden gebruikt voor:

a. een ander strafrechtelijk onderzoek dan waartoe de bevoegdheid is
uitgeoefend;

b. opslag in het register zware criminaliteit, indien het gegevens betreft
omtrent een persoon als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, onderdeel a tot
en met c, van de Wet politieregisters.

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 politieregisters opslag
van de gegevens niet meer toestaat.

VIERDE AFDELING. TECHNISCHE HULPMIDDELEN

Artikel 126ee

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:
a. de opslag, verstrekking en plaatsing van de technische hulpmid-

delen, bedoeld in de artikelen 126g, derde lid, 126l, eerste lid, 126o, derde
lid, en 126s, eerste lid;
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b. de technische eisen waaraan de hulpmiddelen voldoen, onder meer
met het oog op de onschendbaarheid van de vastgelegde waarnemingen;

c. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder b;
d. de instellingen die de registratie van signalen aan een technische

bewerking onderwerpen;
e. de wijze waarop de bewerking, bedoeld onder d, plaatsvindt met het

oog op de controleerbaarheid achteraf, dan wel de waarborgen waarmee
deze is omgeven en de mogelijkheden voor een tegenonderzoek.

VIJFDE AFDELING. VERBOD OP DOORLATEN

Artikel 126ff

1. De opsporingsambtenaar die handelt ter uitvoering van een bevel als
omschreven in de titels IVa tot en met V, 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.

TITEL VC. VERKENNEND ONDERZOEK

Artikel 126gg

Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat
binnen verzamelingen van personen misdrijven worden beraamd of
gepleegd als omschreven in artikel 67, eerste lid, die gezien hun aard of
de samenhang met andere misdrijven die binnen die verzamelingen van
personen worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de
rechtsorde opleveren, kan de officier van justitie bevelen dat opsporings-
ambtenaren daarnaar een onderzoek instellen met als doel de voorbe-
reiding van opsporing.

C

Na artikel 132 wordt een artikel toegevoegd, dat luidt:

Artikel 132a

Onder het opsporingsonderzoek wordt verstaan het onderzoek onder
leiding van de officier van justitie naar aanleiding van een redelijk
vermoeden dat een strafbaar feit is begaan of dat in georganiseerd
verband misdrijven worden beraamd of gepleegd, als omschreven in
artikel 67, eerste lid, 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, met als doel
het nemen van strafvorderlijke beslissingen.
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D

Na artikel 140 wordt een artikel 140a toegevoegd, dat luidt:

Artikel 140a

Het College van procureurs-generaal stemt vooraf en schriftelijk in met
een bevel als bedoeld in artikel 126ff, onderscheidenlijk een overeenkomst
als bedoeld in de tweede afdeling van titel Va van het Eerste Boek, een
wijziging of een verlenging daarvan.

E

Artikel 187 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid vervalt de tweede volzin. Toegevoegd wordt: Hij kan
bepalen dat de verdachte en diens raadsman het verhoor van de getuige
niet mogen bijwonen voor zover dit met het oog op de in artikel 187d,
eerste lid, vermelde belangen strikt noodzakelijk is. In het laatste geval is
ook de officier van justitie niet bevoegd daarbij tegenwoordig te zijn.

b. Een derde lid wordt toegevoegd, dat luidt:
3. De officier van justitie, de verdachte en diens raadsman worden,

indien de getuige of deskundige buiten hun aanwezigheid is ondervraagd,
zo spoedig mogelijk onderricht over hetgeen de getuige of deskundige
heeft verklaard, voorzover dit met de bescherming van de in artikel 187d,
eerste lid, vermelde belangen verenigbaar is.

F

Artikel 187b wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1. geplaatst.

b. Een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt:
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.

G

Na artikel 187c wordt een artikel 187d ingevoegd, dat luidt:

Artikel 187d

1. De rechter-commissaris kan hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering
van de officier van justitie of het verzoek van de verdachte of diens
raadsman of de getuige beletten dat antwoorden op vragen betreffende
een bepaald gegeven ter kennis komen van de officier van justitie, de
verdachte en diens raadsman, indien er gegrond vermoeden bestaat dat
door de openbaarmaking van dit gegeven:

a. de getuige ernstige overlast zal ondervinden of in de uitoefening van
zijn ambt of beroep ernstig zal worden belemmerd, of

b. een zwaarwegend opsporingsbelang wordt geschaad.
2. De rechter-commissaris maakt in zijn proces-verbaal melding van de

redenen waarom het bepaalde in het eerste lid toepassing heeft
gevonden.

3. De rechter-commissaris neemt de maatregelen die redelijkerwijs
nodig zijn om onthulling van een gegeven als in het eerste lid bedoeld, te
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voorkomen. Hij is daartoe bevoegd gegevens in processtukken onvermeld
te laten.

4. Ingeval de rechter-commissaris belet dat een antwoord ter kennis
komt van de officier van justitie, de verdachte of diens raadsman, doet hij
in het proces-verbaal opnemen dat de gestelde vraag is beantwoord.

5. Hoger beroep of beroep in cassatie is tegen een beslissing op grond
van het eerste lid niet toegelaten.

H

Artikel 219a komt te luiden:

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.

I

In artikel 552i, tweede lid, wordt na «dwangmiddelen» ingevoegd: of de
in de artikelen 126g tot en met 126z alsmede artikel 126gg geregelde
bevoegdheden.

J

Artikel 552n, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel c komt te luiden:
c. indien het met het oog op het verlangde gevolg nodig is dat stukken

van overtuiging in beslag worden genomen.

b. Onderdeel d vervalt.

K

Artikel 552o wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a van het eerste lid wordt «en het aftappen of opnemen
van niet voor het publiek bestemd gegevensverkeer via een openbaar
telecommunicatienetwerk, dan wel met gebruikmaking van openbare
telecommunicatiediensten» vervangen door: en het onderzoeken van
gegevens in geautomatiseerde werken.

b. Het derde lid komt als volgt te luiden:
3. Tenzij het toepasselijke verdrag anders bepaalt kan, ter voldoening

aan een verzoek om rechtshulp, geen gebruik van dwangmiddelen
worden gemaakt anders dan overeenkomstig de voorgaande leden.

c. Het vierde lid komt te vervallen.

L

Na artikel 552o wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:
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Artikel 552oa

1. Voor zover een voor inwilliging vatbaar en op een verdrag gegrond
verzoek van een buitenlandse autoriteit daartoe strekt, kunnen de in de
artikelen 126l, 126m, 126s en 126t omschreven bevoegdheden worden
uitgeoefend.

2. Andere bevoegdheden, omschreven in de titels IVa, V, Va en Vc van
het Eerste Boek, kunnen worden uitgeoefend indien een voor inwilliging
vatbaar rechtshulpverzoek daartoe strekt.

3. Tenzij het toepasselijke verdrag anders bepaalt kan, ter voldoening
aan een verzoek om rechtshulp, geen gebruik van de in de titels IVa, V, Va
en Vc omschreven bevoegdheden worden gemaakt anders dan overeen-
komstig de voorgaande leden.

4. Processen-verbaal en andere voorwerpen, verkregen door
toepassing van een in de artikelen 126l, 126m, 126s en 126t omschreven
bevoegdheid, kunnen door de officier van justitie worden afgegeven aan
de buitenlandse autoriteiten voor zover de rechtbank, met inachtneming
van het toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent.

5. De artikelen 126aa, tweede lid, alsmede 126bb tot en met 126dd zijn
van overeenkomstige toepassing. Artikel 126cc is slechts van toepassing
voor zover de betreffende processen-verbaal en andere voorwerpen niet
aan de buitenlandse autoriteiten zijn afgegeven. De officier van justitie
draagt er zorg voor dat een betrokkene de processen-verbaal en andere
voorwerpen die op hem betrekking hebben op enig moment kan inzien.

M

Artikel 552p wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt voor «gegevensdragers» ingevoegd: onder
hem berustende.

b. Het vijfde lid komt te vervallen.

ARTIKEL II

De Wet politieregisters2 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel j, wordt na «geval» ingevoegd: of in het kader van
een verkennend onderzoek als bedoeld in artikel 126gg van het Wetboek
van Strafvordering.

ARTIKEL III

In de Wet op de rechterlijke organisatie3 wordt aan artikel 131, vijfde lid,
toegevoegd: , daaronder zijn in ieder geval begrepen de beslissingen
bedoeld in artikel 140a van het Wetboek van Strafvordering.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen of artikelen van deze wet
verschillend kan worden gesteld.
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ARTIKEL V

1. Bevelen en overeenkomsten, uitgevaardigd of gesloten voorafgaand
aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als bevelen en
overeenkomsten in de zin van de artikelen 126g tot en met 126z alsmede
de artikelen 126ff en 126gg, indien zij aan de in het toepasselijke artikel
gestelde eisen voldoen.

2. In zaken waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
is bepaald dat gegevensverkeer wordt afgetapt en opgenomen of
gevorderd dat inlichtingen terzake van gegevensverkeer worden verstrekt,
blijven de artikelen 125f, 125g en 125h van het Wetboek van Strafvor-
dering, zoals zij luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet, van kracht.

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

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 mei 1999
Beatrix

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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