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Wet van 18 maart 2004 tot wijziging van enige
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
en de Wet politieregisters en aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht met het oog op de
uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot
stand gekomen Overeenkomst, door de Raad
vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie,
betreffende de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese
Unie

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 mede met het oog op

de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie enkele
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters
wijziging en het Wetboek van Strafrecht aanvulling behoeven;
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

In artikel 126m worden, onder vernummering van het vierde lid tot
zevende lid, drie leden ingevoegd, die luiden:
4. Indien bij de afgifte van het bevel, bedoeld in het eerste lid, bekend is

dat de gebruiker van het nummer, bedoeld in het derde lid, onderdeel c,
zich op het grondgebied van een andere staat bevindt, wordt, voor zover
een verdrag dit voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere
staat van het voornemen tot het opnemen van telecommunicatie in kennis
gesteld en de instemming van die staat verworven voordat het bevel ten
uitvoer wordt gelegd.
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5. Indien na aanvang van het opnemen van de telecommunicatie op
grond van een bevel als bedoeld in het eerste lid bekend wordt dat de
gebruiker zich op het grondgebied van een andere staat bevindt, wordt,
voor zover een verdrag dit voorschrijft en met toepassing van dat verdrag,
die andere staat van het opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld
en de instemming van die staat verworven.
6. De officier van justitie kan een bevel als bedoeld in het eerste lid

eveneens geven, indien het bestaan van het bevel noodzakelijk is om een
andere staat te kunnen verzoeken telecommunicatie met een technisch
hulpmiddel op te nemen of telecommunicatie af te tappen en rechtstreeks
naar Nederland door te geleiden ter fine van opname met een technisch
hulpmiddel in Nederland.

B

In artikel 126t worden, onder vernummering van het vierde lid tot zesde
lid, twee leden ingevoegd, die luiden:
4. Indien bij de afgifte van het bevel, bedoeld in het eerste lid, bekend is

dat de gebruiker van het nummer, bedoeld in het derde lid, onderdeel c,
zich op het grondgebied van een andere staat bevindt, wordt, voor zover
een verdrag dit voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere
staat van het voornemen tot het opnemen van telecommunicatie in kennis
gesteld en de instemming van die staat verworven voordat het bevel ten
uitvoer wordt gelegd.
5. De officier van justitie kan een bevel als bedoeld in het eerste lid

eveneens geven, indien het bestaan van het bevel noodzakelijk is om een
andere staat te kunnen verzoeken telecommunicatie met een technisch
hulpmiddel op te nemen of telecommunicatie af te tappen en rechtstreeks
naar Nederland door te geleiden ter fine van opname met een technisch
hulpmiddel in Nederland.

C

In artikel 552h, tweede lid, wordt na «verzoeken tot het» ingevoegd: al
dan niet gezamenlijk.

D

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

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:
b. indien het strekt tot het meewerken aan een verhoor door of onder

leiding van een buitenlandse rechterlijke autoriteit van een getuige of
deskundige per videoconferentie;.

E

In artikel 552o wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid
tot derde en vierde lid, een lid ingevoegd, dat luidt:
2. In afwijking van het eerste lid heeft een vordering als bedoeld in

artikel 552n, derde lid, welke is gedaan met het oog op de voldoening aan
een voor inwilliging vatbaar en op een verdrag gegrond verzoek van een
buitenlandse rechterlijke autoriteit tot het meewerken aan een verhoor
door hem of onder zijn leiding van een getuige of deskundige per
videoconferentie, dezelfde rechtsgevolgen als een vordering tot het
instellen van een gerechtelijk vooronderzoek, zulks voor wat betreft de
toepassing van de artikelen 190, eerste en vierde lid, 191, eerste en vierde
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lid, 210, eerste lid, tweede volzin, 213, 214, 215, 217 tot en met 219a, 221
tot en met 225, 226, 226a, eerste lid, 226c, eerste lid, 226f en 236.

F

Artikel 552oa wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt na «kunnen worden uitgeoefend» de
komma.

2. In het derde lid wordt «, en aan artikel 126ff kan geen toepassing
worden gegeven,» vervangen door: en kan aan artikel 126ff geen
toepassing worden gegeven,.

G

Na artikel 552oa worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 552ob

1. Voor zover een verdrag daarin voorziet, kan op verzoek van een
buitenlandse autoriteit telecommunicatie worden afgetapt met het oog op
de rechtstreekse doorgeleiding naar het buitenland. Artikel 126m, eerste
lid, en artikel 126t, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de afgetapte en rechtstreeks doorgeleide telecommunicatie

betrekking heeft op een gebruiker van telecommunicatie die zich op
Nederlands grondgebied bevindt, worden aan de doorgeleiding de
voorwaarden verbonden, dat de gegevens verkregen door het aftappen
van de telecommunicatie:
a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een

persoon die zich op grond van artikel 218 zou kunnen verschonen indien
hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden
gevraagd, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden vernietigd;
en
b. alleen mogen worden gebruikt voor het strafrechtelijk onderzoek in

het kader waarvan het rechtshulpverzoek is gedaan en dat voor het
gebruik voor enig ander doel voorafgaand toestemming dient te worden
gevraagd en te zijn verkregen.
3. Artikel 126bb is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552oc

1. Een kennisgeving, op basis van een verdrag, van de bevoegde
autoriteiten van een andere staat over het voornemen tot aftappen of het
aftappen van telecommunicatie van een gebruiker die zich op Nederlands
grondgebied bevindt, wordt onverwijld doorgezonden aan de door het
College van procureurs-generaal daartoe aangewezen officier van justitie.
2. De officier van justitie stelt de kennisgeving onverwijld in handen van

de rechter-commissaris bij een schriftelijke vordering waarin, binnen de in
het toepasselijke verdrag gestelde termijn, machtiging tot het verlenen
van instemming met het voornemen tot aftappen of het aftappen door de
bevoegde buitenlandse autoriteiten wordt verlangd.
3. De rechter-commissaris neemt een beslissing op de vordering met

inachtneming van het bepaalde in het toepasselijke verdrag en het
bepaalde bij of krachtens artikel 126m of 126t.
4. Indien de machtiging wordt verleend, deelt de officier van justitie de

autoriteiten van wie de kennisgeving afkomstig is, binnen de in het
toepasselijke verdrag gestelde termijn, mede dat met het voornemen tot
aftappen of het aftappen van telecommunicatie van een gebruiker die zich
op Nederlands grondgebied bevindt, wordt ingestemd. Hij verbindt
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daaraan de voorwaarden die de rechter-commissaris heeft gesteld,
alsmede de voorwaarden, dat de gegevens verkregen door het aftappen
van de telecommunicatie van de gebruiker tijdens diens verblijf op
Nederlands grondgebied:
a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een

persoon die zich op grond van artikel 218 kan verschonen indien hij als
getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd, niet
mogen worden gebruikt en dienen te worden vernietigd, en
b. alleen mogen worden gebruikt voor het strafrechtelijk onderzoek in

het kader waarvan de kennisgeving is gedaan en dat voor het gebruik
voor enig ander doel voorafgaand toestemming dient te worden gevraagd
en te zijn verkregen.
5. Indien de machtiging wordt verleend, is artikel 126bb van overeen-

komstige toepassing.
6. Indien de machtiging niet wordt verleend, deelt de officier van justitie

de autoriteiten van wie de kennisgeving afkomstig is, binnen de in het
toepasselijke verdrag gestelde termijn, mede dat niet wordt ingestemd
met het voornemen tot aftappen of het aftappen en eist hij, voor zover
nodig, dat het aftappen onmiddellijk wordt stopgezet.
7. In een mededeling als bedoeld in het zesde lid die betrekking heeft op

aftappen dat reeds een aanvang heeft genomen, wordt tevens
opgenomen dat de gegevens, verkregen door het aftappen van telecom-
municatie van de gebruiker tijdens diens verblijf op Nederlands grond-
gebied, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden vernietigd,
tenzij, met inachtneming van het toepasselijke verdrag, naar aanleiding
van een daartoe strekkend nieuw verzoek in bijzondere gevallen en onder
nadere voorwaarden enig gebruik wordt toegestaan door Onze Minister
van Justitie.

H

Na artikel 552q wordt een afdeling ingevoegd, die luidt:

EERSTE AFDELING A. INTERNATIONALE GEMEENSCHAPPELIJKE
ONDERZOEKSTEAMS

Artikel 552qa

1. Voor zover een verdrag daarin voorziet, 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 552qb

De uitoefening van opsporingsbevoegdheden op Nederlands grond-
gebied ten behoeve van het onderzoek van het gemeenschappelijk
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onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, geschiedt met inachtneming
van het bepaalde bij en krachtens dit wetboek en de tussen de bij het
gemeenschappelijke onderzoeksteam betrokken landen geldende
verdragen.

Artikel 552qc

Stukken die buitenlandse leden van het gemeenschappelijk onderzoeks-
team, bedoeld in artikel 552qa, hebben opgesteld betreffende ambts-
handelingen ter zake van opsporing en vervolging die zij in het kader van
het onderzoek van het onderzoeksteam in het buitenland hebben verricht,
hebben in Nederland de bewijskracht die toekomt aan stukken betreffende
overeenkomstige, door Nederlandse ambtenaren in Nederland verrichte
handelingen, met dien verstande dat hun bewijskracht niet uitgaat boven
die welke zij naar het recht van de staat waaruit de buitenlandse leden
afkomstig zijn, hebben.

Artikel 552qd

1. Stukken van overtuiging en gegevensdragers waarop gegevens zijn
opgenomen die in Nederland in beslag zijn genomen of zijn vergaard met
gebruikmaking van enige strafvorderlijke bevoegdheid ten behoeve van
het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in
artikel 552qa, dat buiten Nederland is gevestigd, kunnen onmiddellijk,
voorlopig ter beschikking worden gesteld van het onderzoeksteam.
2. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk

onderzoeksteam verbindt aan de voorlopige terbeschikkingstelling,
bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden dat het Nederlandse recht
onverkort blijft gelden ten aanzien van die stukken en gegevensdragers en
dat het gebruik daarvan als bewijsmiddel pas mogelijk is, nadat deze
definitief ter beschikking worden gesteld.
3. De officier van justitie kan de stukken en gegevensdragers, bedoeld

in het eerste lid, definitief ter beschikking stellen van het gemeenschap-
pelijk onderzoeksteam dat in het buitenland is gevestigd, voor zover de
rechtbank daartoe verlof heeft verleend. Artikel 552oa, vierde en vijfde lid,
en artikel 552p, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552qe

1. De officier van justitie die betrokken is bij het gemeenschappelijk
onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa, dat buiten Nederland is
gevestigd, kan een bevel als bedoeld in artikel 126m, eerste lid, of artikel
126t, eerste lid, eveneens geven met het oog op het rechtstreeks
doorgeleiden aan en het opnemen van telecommunicatie met een
technisch hulpmiddel door het gemeenschappelijk onderzoeksteam.
2. Indien de telecommunicatie betrekking heeft op een gebruiker van

telecommunicatie die zich op Nederlands grondgebied bevindt, worden
aan het bevel bedoeld in het eerste lid, de voorwaarden verbonden, dat de
gegevens verkregen door het aftappen van de telecommunicatie:
a. voor zover deze mededelingen bevatten, gedaan door of aan een

persoon die zich op grond van artikel 218 zou kunnen verschonen indien
hij als getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden
gevraagd, niet mogen worden gebruikt en dienen te worden vernietigd,
en
b. alleen mogen worden gebruikt voor het onderzoek van het onder-

zoeksteam en dat voor het gebruik voor enig ander doel voorafgaand
toestemming dient te worden gevraagd en te zijn verkregen.
3. Artikel 126bb is van overeenkomstige toepassing.
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I

Het opschrift van § 1 van de derde afdeling van Titel X van het Vierde
Boek komt te luiden: Overdracht van strafvervolging door Onze Minister
van Justitie.

J

Het tweede lid van artikel 552t komt te luiden:
2. Indien een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad of indien

voorlopige hechtenis is toegepast en de officier van justitie een voorstel
doet ingevolge het eerste lid, doet hij de verdachte die zich in Nederland
bevindt of die een bekende woon- of verblijfplaats buiten Nederland heeft,
kennis geven dat hij de vervolging ter zake van het feit waarop dat
vooronderzoek betrekking had of waarvoor de voorlopige hechtenis is
toegepast voor overdracht aan een vreemde staat heeft voorgedragen.
Deze kennisgeving wordt aan de verdachte betekend.

K

In artikel 552u vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

L

Na artikel 552w wordt een paragraaf ingevoegd, die luidt:

§ 1a. Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie.

Artikel 552wa

Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in de
rechtstreekse toezending door justitiële autoriteiten van verzoeken tot
strafvervolging, is de officier van justitie bevoegd, indien hij het in het
belang van een goede rechtsbedeling gewenst acht dat een vreemde staat
een strafvervolging instelt tegen een verdachte ter zake van een strafbaar
feit met de opsporing waarvan hij is belast, aan buitenlandse justitiële
autoriteiten verzoeken tot strafvervolging te doen. De artikelen 552t,
tweede tot en met zevende lid, 552u, derde lid, en 552v zijn van overeen-
komstige toepassing.

M

Het opschrift van § 2 van de derde afdeling van Titel X van het Vierde
Boek komt te luiden: Overname van strafvervolging door Onze Minister
van Justitie.

N

In artikel 552x wordt na «brengt» ingevoegd: , voor zover het toepasse-
lijke verdrag niet reeds uitdrukkelijk in die wijze van toezending voorziet,.

O

Na artikel 552hh wordt een paragraaf ingevoegd, die luidt:
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§ 2a. Overname van strafvervolging door de officier van justitie

Artikel 552ii

1. Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in
rechtstreekse toezending van verzoeken tot overname van de strafver-
volging door justitiële autoriteiten, is de officier van justitie bevoegd
zelfstandig op een verzoek om overname van de strafvervolging van een
buitenlandse justitiële autoriteit te beslissen. De artikelen 552y, 552aa,
tweede lid, 552bb, tweede en vierde lid, en 552cc tot en met 552gg zijn
van overeenkomstige toepassing.
2. Voor zover het toepasselijke verdrag uitdrukkelijk voorziet in

rechtstreekse toezending van verzoeken tot overname van de strafver-
volging door justitiële autoriteiten, wordt het verzoek, zo het is gericht tot
een andere officier van justitie dan bedoeld in het eerste of tweede lid van
artikel 552z, onverwijld aan die officier van justitie doorgezonden.

P

Artikel 588, tweede lid, komt te luiden:
2. De uitreiking aan de geadresseerde van wie de woon- of verblijf-

plaats in het buitenland bekend is, geschiedt door toezending van de
mededeling door het openbaar ministerie, hetzij rechtstreeks, hetzij door
tussenkomst van de bevoegde buitenlandse autoriteit of instantie en, voor
zover een verdrag van toepassing is, met inachtneming van dat verdrag.
Dagvaardingen worden vertaald in de taal of een van de talen van het
land waar de geadresseerde verblijft dan wel, voor zover aannemelijk is
dat hij slechts een andere taal machtig is, in die taal. Met betrekking tot
andere gerechtelijke mededelingen kan volstaan worden met een
vertaling van de essentiële onderdelen daarvan. Indien de bevoegde
buitenlandse autoriteit of instantie bericht dat de mededeling aan de
geadresseerde is uitgereikt, geldt deze uitreiking als betekening in
persoon, zonder dat hiervan nog uit een afzonderlijke akte behoeft te
blijken.

ARTIKEL II

In het Wetboek van Strafrecht2 wordt na artikel 207a een artikel
ingevoegd, dat luidt:

Artikel 207b

1. Hij die in de gevallen waarin door of krachtens een verdrag een
verklaring onder ede of onder een daarvoor in de plaats tredende
bevestiging of belofte wordt gevorderd, in Nederland, per video-
conferentie, voor een rechterlijke autoriteit van een andere staat
mondeling, persoonlijk, opzettelijk een valse verklaring aflegt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van
de vierde categorie.
2. Artikel 207, tweede en vierde lid, is van toepassing.
3. Geen vervolging vindt plaats dan op klacht van de rechterlijke

autoriteit voor wie de valse verklaring werd afgelegd. Artikel 66 blijft met
betrekking tot de in dit lid bedoelde klacht buiten toepassing.

ARTIKEL III

In artikel 13d van de Wet politieregisters3 wordt, onder vernummering
van het derde lid tot vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt:
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3. Uit een tijdelijk register kunnen verder gegevens worden verstrekt:
a. ter voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de

openbare veiligheid, of
b. indien dat is overeengekomen bij de instelling van een gemeen-

schappelijk onderzoeksteam als bedoeld in artikel 552qa van het Wetboek
van Strafvordering dat in Nederland is gevestigd.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

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

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 maart 2004
Beatrix

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 maart
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3 Stb. 1990, 414, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 5 februari 2004, Stb. 50.
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