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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende                    Oranjestad,  3 maart 2010 

 wijziging van het Wetboek van Straf- 

vordering van Aruba (AB 1996 no.75) 

(bijzondere opsporingsbevoegdheden) 

 

  

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 

1996 no. 75) (bijzondere opsporingsbevoegdheden), moge de Raad Uwe Excellentie het 

volgende berichten. 

 

Het onderhavige ontwerp strekt tot de introductie van bijzondere bevoegdheden tot 

opsporing in het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75), in verband met 

de toenemende complexiteit en internationalisering van de criminaliteit, terrorisme en de 

daaruit voortvloeiende toename van de bedreiging van de rechtsstaat. De Raad maakt 

opmerkingen over de gepresenteerde probleemstelling en toetst het ontwerp aan het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dat kader maakt hij opmerkingen over de 

positie van de derde, de rol van de rechter-commissaris (RC) en de omschrijving van de 

bevoegdheden. 

 

1.  Algemeen 

 

1.1 De Raad leidt uit het gestelde op pagina 2 van de memorie van toelichting af, dat 

internationale samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding de belangrijkste 

reden is voor de regering voor de introductie van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ook 

de in paragraaf 9 van de toelichting geschetste noodzaak tot het inkopen van expertise 

terzake de toepassing van opsporingsbevoegdheden in het buitenland ondersteunt deze 

opvatting. De Raad acht het met het oog op de inzichtelijkheid van de problematiek van 

belang dat in de memorie van toelichting een indicatie wordt gegeven van 

rechtshulpverzoeken die door het ontbreken van de voorgestelde bijzondere opsporings-

bevoegdheden niet of niet volledig konden worden gehonoreerd. 

Daarnevens kunnen bijzondere opsporingsbevoegdheden worden ingezet bij de opsporing 

van ernstige misdrijven
1
. Ook hier acht de Raad de inzichtelijkheid in deze problematiek 

                                                 
1
 MvT, p. 3 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972   Fax (297) 583-4012   E-mail: rva@setarnet.aw  

AAN ZIJNE EXCELLENTIE 

DE GOUVERNEUR VAN ARUBA 

T.A.V. DE MINISTER VAN JUSTITIE 

ALHIER. 

ARUBA 

 



RvA 199-09 

2 

 

gediend bij een indicatie van het aantal opsporingsonderzoeken waarbij het ontbreken van 

bijzondere opsporingsbevoegdheden invloed heeft gehad op de beslissing van het openbaar 

Ministerie tot het niet vervolgen van een verdachte. 

 

1.2 De toelichting geeft voorts aan dat er een toename is te constateren van de 

georganiseerde criminaliteit
2
. Deze bewering wordt verder niet gekwantificeerd. De Raad 

vraagt zich in dit kader af waarom in het ontwerp is geopteerd om Titel V van het 

Nederlandse Wetboek van Strafvordering dat de bijzondere opsporingsbevoegdheden ten 

aanzien van georganiseerde criminaliteit regelt, niet over te nemen. Het feit dat deze 

opsporingsbevoegdheden in een ander Land binnen het Koninkrijk vrijwel nooit worden 

gebruikt
3
 doet niet af aan de noodzaak om in de toelichting de ernst en omvang van de 

problematiek inzake georganiseerde criminaliteit aan te geven. 

 

1.3 De Raad acht de voorgestelde opsporingsbevoegdheden ingrijpend van aard. Dit heeft 

tot gevolg dat een nauwgezette toetsing van deze opsporingsbevoegdheden aan het EVRM 

noodzakelijk is. In dit verband komt het de Raad onbegrijpelijk voor dat de procureurs-

generaal van de Nederlandse Antillen en Aruba, op pagina 1 van de memorie van toelichting 

het voornemen kenbaar maken het onderhavige ontwerp met onmiddellijke ingang als 

richtlijn af te zullen kondigen. De Raad acht de eventuele afkondiging van een dergelijke 

richtlijn niet in overeenstemming met het de verdragsrechtelijke verplichtingen 

voortvloeiende uit het EVRM en artikel I.16, eerste lid van de Staatsregeling van Aruba. Het 

ontwerp strekt er immers toe een formeelwettelijke basis te creëren voor de toepassing van 

bijzondere opsporingsbevoegdheden. 

 

1.4 In artikel 8, eerste lid van het EVRM, is eenieders recht op respect voor zijn 

privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en correspondentie neergelegd. De Raad 

stelt vast dat een aantal van de voorgestelde bijzondere opsporingsbevoegdheden ook kunnen 

worden aangewend jegens derden die niet verdacht worden van enig misdrijf. Het betreft hier 

ondermeer de stelselmatige observatie zoals voorgesteld in artikel 177l en bevoegdheden in 

een besloten plaats zoals neergelegd in artikel 117p van het ontwerp.  

Indien door de toepassing van deze bevoegdheden inbreuk wordt gemaakt op de in artikel 8, 

eerste lid, van het EVRM verankerde rechten, dan zal deze ingevolge het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM slechts geoorloofd zijn indien ondermeer is voldaan aan het vereiste 

dat die inbreuk ‘in accordance with the law’ is. De toelichting stelt terecht dat volgens het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in het nationale recht voorzienbaar 

dient te zijn hetgeen inhoud dat de nationale norm met voldoende nauwkeurigheid moet zijn 

geformuleerd om de burger in staat te stellen zijn gedrag te bepalen
4
. De eisen die aan de 

voorzienbaarheid van het recht moeten worden gesteld, lijken hoger te worden naarmate de 

toetsbaarheid in concreto (vooraf en tevens door de betrokkene) geringer is en het (geheime) 

opsporingsmethoden betreft die een indringender inbreuk op de in artikel 8, eerste lid, van 

het EVRM bedoelde rechten opleveren
5
. 

De Raad vraagt zich af of met betrekking tot de toepassing van de hiervoor genoemde 

bijzondere opsporingsbevoegdheden jegens derden aan het vereiste van voorzienbaarheid is 

voldaan. De begrenzing van de kring van derden jegens wie voornoemde opsporings-

bevoegdheden worden ingezet vindt plaats door het stellen van de eis dat deze inzet slechts 
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mag plaatsvinden in het belang van het onderzoek. De Raad constateert dat hiermede een 

zeer ruime bevoegdheid voor de officier van justitie wordt geschapen die nauwelijks nader 

wordt genormeerd. Ook de memorie van toelichting geeft geen uitleg inzake de relatie tussen 

de verdenking van een misdrijf en de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden 

jegens derden. Tevens ontbreekt in de toelichting een beschrijving van de inhoud van het 

onderzoeksbelang. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 

 

1.5 Het hiervoor geschetste criterium van voorzienbaarheid (forseeability) en de 

daaruit voortvloeiende mogelijkheid voor de burger om zijn gedrag te bepalen maken het 

naar ’s Raads mening noodzakelijk dat enige in het ontwerp genoemde begrippen nader 

worden gedefinieerd dan wel verduidelijkt.  

Het betreft in de eerste plaats het begrip ‘aanwijzingen’ dat zowel in relatie tot de 

voorkoming van terroristische misdrijven als in het kader van het verkennend onderzoek 

zoals voorgesteld in artikel 177z wordt gebruikt. Dit begrip behelst minder dan een 

strafvorderlijke verdenking waarbij ingevolge artikel 47, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafvordering (AB 1996 no. 75) (WSv) een redelijk vermoeden van schuld aan enig 

strafbaar feit dient te bestaan. Hoewel het begrip ‘aanwijzing’ in de memorie van 

toelichting wordt verduidelijkt acht de Raad in het licht van artikel 8, eerste lid, van het 

EVRM de afwezigheid van de strafvorderlijke verdenking terzake van een dermate 

belang dat het onderscheid tussen dit begrip en artikel 47, eerste lid, van het WSv, 

eenduidig voor de justitiabelen kenbaar dient te zijn. Dit klemt temeer vanwege het feit 

dat nagenoeg alle voorgestelde bijzondere opsporingsbevoegdheden, die zoals eerder 

betoogd van zeer ingrijpende aard zijn, kunnen worden ingezet in het geval van 

aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. De Raad adviseert derhalve om in het 

ontwerp een definitie van het begrip ‘aanwijzingen’ op te nemen waaruit tenminste de 

afwezigheid van de strafvorderlijke verdenking dient te blijken. 

In de tweede plaats geldt voor een beperkt aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden dat 

zij mogen worden ingezet indien er sprake is van een verdenking van een misdrijf 

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en waarvoor voorts het criterium geldt dat 

dit misdrijf ‘gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane 

misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert’. Dit criterium wordt echter 

niet nader toegelicht. Voor zover wordt verwezen naar de aard van het misdrijf is niet 

duidelijk of hier uitsluitend wordt gedoeld op de delictsomschrijving in de wet, of tevens 

op de ernst van de vermoedelijk gepleegde of vermoedelijk beraamde feiten en de 

omstandigheden waaronder die feiten zijn gepleegd of worden beraamd. Daarnevens is 

niet duidelijk of tegen de andere door de verdachte begane misdrijven voorlopige 

hechtenis dient te zijn toegelaten teneinde een ernstige inbreuk op de rechtsorde te 

kunnen aannemen. De Raad beveelt aan de memorie van toelichting met een 

beschouwing ter zake uit te breiden. 

 

1.6 Uit de jurisprudentie van het EHRM inzake het al dan niet ‘in accordance with the 

law’ zijn van inbreuken op artikel 8, van het EVRM, blijkt dat van groot belang is met 

welke procedurele waarborgen de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden 

zijn omgeven
6
. Van regeringswege is gemeend om in het ontwerp een aantal waarborgen 

die zijn opgenomen in de Nederlandse Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Stb. 

1999, 245) (Wet BOB) welke als voorbeeld heeft gediend voor het ontwerp, niet over te 

nemen. Het betreft artikel 126bb, van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering 
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(NWSv) inzake de notificatieplicht aan de betrokkene na toepassing van een bijzondere 

opsporingbevoegdheid, artikel 126cc NWSv betreffende het bewaren en vernietigen van 

gegevens, 126dd aangaande het gebruik van gegevens voor een ander doel dan waartoe 

de bijzondere opsporingsbevoegdheid is uitgeoefend en artikel 126ee NWSv inzake de 

kwaliteitseisen te stellen aan technische hulpmiddelen. De Raad stelt derhalve vast dat in 

het ontwerp slechts de in voorgesteld artikel 177k neergelegde regeling van de interne 

openbaarheid terzake het gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden resteert en dat 

verdere procedurele waarborgen ontbreken. Deze omstandigheid acht de Raad met het 

oog op door toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden te maken inbreuken op 

artikel 8, van het EVRM bezwaarlijk. Met name betreft ’s Raads bezwaar het gebrek aan 

waarborgen indien bijzondere opsporingsbevoegdheden worden toegepast ten aanzien 

van derden. Door de voorgestelde regeling inzake de interne openbaarheid en het 

ontbreken van enigerlei vorm van notificatie is het voor de derde nagenoeg onmogelijk 

om kennis te nemen van het feit dat een bijzondere opsporingsbevoegdheid jegens hem is 

toegepast.  

Daarnevens kan de derde er niet op rekenen dat gegevens die uit de jegens hem 

toegepaste bevoegdheden zijn verkregen door de officier van justitie op enig moment in 

het strafproces zullen worden vernietigd. Integendeel, het komt de regering wenselijk 

voor deze gegevens te bewaren vanwege het feit dat deze eventueel kunnen bijdragen aan 

de opheldering van andere strafbare feiten
7
. De wijze waarop deze gegevens moeten 

worden bewaard zal nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling
8
. De Raad 

merkt echter op dat voor de betreffende ministeriële regeling geen wettelijke grondslag is 

gecreëerd in het ontwerp. Daarnaast merkt de Raad op dat met het oog op het realiseren 

van voldoende procedurele waarborgen in het kader van inbreuken op artikel 8, van het 

EVRM het gebruik van gegevens afkomstig van de toepassing van bijzondere 

opsporingsbevoegdheden voor een ander doel dan waartoe de bevoegdheid is uitgeoefend 

in Nederland heeft geleid tot een regeling hiervan bij formele wet
9
. 

Gezien het voorgaande en het feit dat hier te lande een adequate regeling ontbreekt met 

betrekking tot de vernietiging van gegevens die uit strafrechtelijk opsporing zijn 

verkregen alsmede het ingrijpende karakter van de bijzondere opsporingsbevoegdheden 

acht de Raad het noodzakelijk dat in het ontwerp in ieder geval ten behoeve van derden 

een voorziening wordt getroffen inzake:  

- de notificatie dat bijzondere opsporingsbevoegdheden jegens de derde zijn toegepast; 

- de mogelijkheid tot kennisneming van de daaruit verkregen gegevens; 

- de vernietiging van deze gegevens. 

Een regeling van de vernietiging van gegevens acht de Raad tevens van belang ten 

aanzien verdachten die buiten vervolging zijn gesteld. 

 

1.7 Voor de toepassing van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden dient de 

officier van justitie voorafgaand aan de inzet ervan een machtiging te vorderen van de 

rechter-commissaris. Het betreft bevoegdheden waarmee een vergaande inbreuk op het 

recht op privacy kan worden gemaakt
10

. De Raad onderschrijft dit criterium voor de 

betrokkenheid van de rechter-commissaris bij de toepassing van bijzondere opsporings-

bevoegdheden maar is van oordeel dat voornoemde machtiging ook vereist zou dienen te 

zijn indien deze bevoegdheden jegens derden worden ingezet. De Raad is van oordeel dat 
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reeds vanwege de afwezigheid van de noodzaak tot een strafvorderlijke verdenking -

waartoe jegens een verdachte een ‘redelijk vermoeden van schuld’ dient te bestaan en 

waardoor het strafrechtelijk onderzoek wordt genormeerd- een vergaande inbreuk op het 

recht op privacy van de derde wordt gemaakt. Daarnevens maakt de in punt 1.6 

gesignaleerde afwezigheid van voldoende procedurele waarborgen voor de derde alsmede 

de kleinschaligheid en de beperkte bezetting van het Openbaar Ministerie
11

 betrokken-

heid van de rechter-commissaris bij de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden 

jegens derden noodzakelijk. Op deze wijze wordt naar de mening van de Raad ook beter 

aangesloten bij de uitspraak van het EHRM in de zaak Klass v. Germany waarin, in het 

geval het gevaar bestaat dat bijzondere opsporingsbevoegdheden willekeurig worden 

toegepast, rechterlijk toezicht terzake wenselijk werd geacht
12

. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 In voorgesteld artikel 177k, eerste lid, wordt de officier van justitie verplicht tot 

voeging van de processen-verbaal en andere voorwerpen waaraan gegevens kunnen 

worden ontleend die zijn verkregen door de inzet van bijzondere opsporings-

bevoegdheden bij de processtukken, voor zover die voor het onderzoek in de zaak van 

enige betekenis zijn. De Raad acht het met het oog op de rechtspraktijk wenselijk dat het 

criterium ‘enige betekenis’ nader wordt toegelicht. Met name is van belang dat gegevens 

die van enige betekenis zijn, zowel een belastend als ontlastend karakter kunnen hebben. 

 

2.2 De Raad vraagt zich af waarom in artikel 117l, tweede lid, de betreding van een 

woning wordt uitgesloten. In het licht van de jurisprudentie van het EHRM, waarin is 

beslist dat het begrip ‘woning’ ook bedrijfs- en beroepsruimten omvat
13

 bestaat naar ’s 

Raads mening de mogelijkheid dat de effectiviteit van de toepassing van bijzondere 

opsporingsbevoegdheden zal verminderen. De Raad acht het wenselijk dat de memorie 

van toelichting met een beschouwing terzake wordt uitgebreid. 

Ten aanzien van de toepassing van een technisch hulpmiddel zoals voorgesteld in artikel 

177l, derde lid, heeft de Raad in onderdeel 1.6 opgemerkt dat waarborgen dat deze 

hulpmiddelen aan technische kwaliteitseisen voldoen, ontbreken. De Raad acht het 

noodzakelijk dat in een voor de burger kenbare wijze wordt voorzien in de aan dergelijke 

apparatuur te stellen eisen. 

 

2.3 Met betrekking tot voorgesteld artikel 177m, vraagt de Raad zich af of het bevel 

tot infiltratie tevens de mogelijkheid tot toepassing van pseudo-koop of –dienstverlening 

omvat of dat hiertoe een afzonderlijk bevel op grond van artikel 177n is vereist. De 

toelichting ware met een beschouwing terzake uit te breiden.  

 

2.4 De Raad stelt vast dat voor de toepassing van de pseudo-koop of –dienstverlening 

zoals neergelegd in artikel 177n geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Procureur-generaal is voorgeschreven. In het algemeen is deze toestemming vereist 

indien er een groot afbreukrisico voor de feitelijke uitvoerder bestaat
14

. De Raad is van 

mening dat dit afbreukrisico ook kan bestaan in het geval van pseudo-koop of 
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dienstverlening, ondanks het eenmalige karakter daarvan. De Raad adviseert om in artikel 

177n het toestemmingsvereiste op te nemen. 

 

2.5 Kenmerk van de in voorgesteld artikel 177o, geregelde bevoegdheid tot het 

stelselmatig inwinnen van informatie is dat dit geschiedt door middel van misleiding. De 

opsporingsambtenaar is immers voor de verdachte niet als zodanig herkenbaar. De 

betreffende opsporingsbevoegdheid wordt in Nederland ook toegepast jegens verdachten 

die in preventieve hechtenis verkeren en thans wordt de mogelijkheid geschapen om dit 

ook in Aruba te laten plaatsvinden. In het licht van de zaak Allan
15

, waarin strijd met 

artikel 6, van het EVRM werd aangenomen in het geval van de inzet van een informant in 

deze fase, acht de Raad het wenselijk dat in de toelichting de verhouding van het 

stelselmatig inwinnen van informatie tot artikel 6, van het EVRM wordt belicht. 

 

2.6 De Raad mist in de toelichting een beschouwing inzake de reikwijdte van de 

bevoegdheden in een besloten plaats, zoals geregeld in artikel 177p, van het ontwerp, met 

het oog op het veiligstellen van sporen. Wanneer de besloten plaats is betreden is het 

immers voor de opsporingsambtenaar van belang te weten welke handelingen hij mag 

verrichten terzake het veiligstellen van sporen. 

Voorgesteld artikel 177p, regelt daarnevens de bevoegdheid tot plaatsing van een 

technisch hulpmiddel in een besloten plaats teneinde de verplaatsing van een goed vast te 

kunnen stellen. Deze plaatsing kan er volgens de Raad toe leiden dat daardoor tevens 

personen worden geobserveerd en vraagt zich derhalve af of in een dergelijk geval tevens 

een bevel op grond van artikel 177l, noodzakelijk is. 

 

2.7 Ten aanzien van de bevoegdheid tot het opnemen van communicatie zoals 

geregeld in artikel 177r is het naar ’s Raads oordeel van belang dat medewerking wordt 

verkregen van de aanbieders van communicatiediensten. Het bevel in het eerste lid, van 

artikel 177r is echter slechts gericht aan de opsporingsambtenaar. De Raad acht het 

noodzakelijk dat een voorziening wordt getroffen teneinde de medewerking van 

aanbieders van communicatiediensten te garanderen. 

 

2.8 De steunbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 177u, eerste lid van het ontwerp 

kan ondermeer worden toegepast in het geval van het opnemen van communicatie zoals 

geregeld in voorgesteld artikel 177r. Voor de toepassing van de bevoegdheid tot het 

opnemen van communicatie is machtiging vereist door de rechter-commissaris. Het 

bevreemdt de Raad derhalve dat voor toepassing van de bevoegdheid tot het gebruik van 

scanapparatuur zoals neergelegd in voorgesteld artikel 177u geen voorafgaande 

machtiging door de rechter-commissaris is voorgeschreven. Het komt de Raad voor dat 

door het gebruik van scanapparatuur een vergaande inbreuk op de privacy van de 

gebruiker van een communicatiedienst wordt gemaakt. Dit klemt temeer vanwege het feit 

dat deze gebruiker niet noodzakelijkerwijs de verdachte hoeft te zijn. 

De Raad vraagt zich af op welke ambtenaar wordt gedoeld in voorgesteld artikel 177u, 

tweede lid, en onder welke dienst deze ressorteert. De Raad wijst er op dat er bij 

verschillende overheidsdiensten naast ambtenaren ook arbeidscontractanten werkzaam 

zijn jegens wie het wellicht wenselijk is een bevel als bedoeld in artikel 177u, eerste lid te 

geven.  
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2.9 Het voorgestelde artikel 177w, geeft een regeling omtrent de inzet van 

burgerinformanten. Hiertoe wordt een schriftelijke overeenkomst voorgeschreven waarin 

de rechten en plichten van de informant worden vermeld. De Raad stelt vast dat een 

inhoudelijke beschouwing over de inhoud van een dergelijke overeenkomst in de 

toelichting ontbreekt. De toelichting dient te worden aangevuld. Daarbij dient tevens te 

worden ingegaan op mogelijke problemen bij de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij 

dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan het onderwerp wanprestatie en 

aansprakelijkheid van zowel contractpartijen als het Land. 

Voorts vraagt de Raad zich af of de overeenkomst op grond van artikel 177k, bij de 

processtukken zal worden gevoegd. 

 

3. Memorie van Toelichting  
 

3.1 De opvattingen van het EHRM en de Europese Commissie voor de Rechten van 

de Mens (ECRM) inzake het bestaan en de omvang van rechterlijk toezicht op inbreuken 

op artikel 8, van het EVRM worden op pagina 10, van de memorie van toelichting 

tegenover elkaar geplaatst. De opvatting van het EHRM terzake als hoogste 

rechtsprekend orgaan op het gebied van het EVRM acht de Raad van hogere orde dan die 

van de ECRM. Dit ware in de toelichting tot uitdrukking te brengen. 

 

3.2 Op pagina 45, van de memorie van toelichting, wordt de instelling van een 

speciaal register aangekondigd voor het opslaan van gegevens die afkomstig zijn uit het 

verkennend onderzoek zoals geregeld in voorgesteld artikel 177z. De Raad constateert 

dat hiertoe geen wettelijke grondslag is geschapen en vraagt zich derhalve af hoe dit 

register zal worden ingericht en of de opgeslagen gegevens op enig moment in het 

strafproces toegankelijk zijn voor de verdachte. 

 

3.3 De Raad wijst er op dat zowel het ontwerp als de memorie van toelichting 

ondertekend dient te worden door de minister van Justitie en Onderwijs. 

 

4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 

toelichting aangegeven. 

 

Conclusie en eindadvies 

 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten aan 

te bieden, niet dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    _____________ 

mr.  H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 


