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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de
mei 2015 houdende wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal1
____________
In naam van de Koning!
________
D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o,

In overweging genomen hebbende:
dat het, in verband met het creëren van een wettelijke grondslag voor de toegang tot de door
het Nederlands Forensisch Instituut beheerde DNA-databanken van de landen in het
Koninkrijk waardoor de geautomatiseerde onderlinge vergelijking van DNA-profielen tussen
de databanken van de landen mogelijk wordt gemaakt, wenselijk is het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal te wijzigen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
Het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal wordt als volgt gewijzigd:
Er wordt een nieuw artikel 23a toegevoegd luidende:
Rechtstreekse toegang tot de registratie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, hebben:
a. de ambtenaren belast met de ondersteuningswerkzaamheden bij de registratie van
profielen;
b. de ambtenaren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het Besluit DNAonderzoek in strafzaken2, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een
DNA-onderzoek in het kader van een opsporingsonderzoek of een uit hoofde van de
artikelen 181 of 182 van het Wetboek van Strafvordering van Nederland ingesteld
onderzoek;
c. de ambtenaren die op grond van artikel 23 eerste lid van het Besluit vergelijkend
onderzoek celmateriaal BES3, ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld in dat
artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek in
het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering BES;
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de ambtenaren die op grond van artikel 23, eerste lid, van het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal4, ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld
in dat artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNAonderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering van
Aruba5;
de ambtenaren die op grond van artikel 23, eerste lid, van het Landsbesluit
vergelijkend materiaal6, ondersteunen bij de centrale registratie, bedoeld in dat
artikellid, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA-onderzoek in
het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering van Sint Maarten7 (P.B. 1996, no. 164 van Sint Maarten).
Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Gegeven te Willemstad, 11 mei 2015

De Minister van Justitie,

N.G. NAVARRO
Uitgegeven de 13 oktober 2015
De Minister van Algemene Zaken a.i.,

E.G. VAN DER HORST

A.B. 1997, no 49 van Aruba
A.B. 1996, no 75 van Aruba
6 P.B. 1997, no 245 van Sint Maarten
7 P.B. 1996, no 164 van Sint Maarten
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 11de mei 2015 houdende wijziging van het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal8
1. Algemene Toelichting
Het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal voortvloeiende uit artikel 79, 79b en 79d
Wetboek van Strafvordering, strekt ter nadere regeling van het vergelijkend onderzoek naar
de kenmerken van celmateriaal.
In voormeld landsbesluit worden achtereenvolgens geregeld de wijze van verzameling,
bewaring en registratie van celmateriaal, het vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van
het celmateriaal in een laboratorium, de vernietiging van het celmateriaal, de zgn. “DNAdatabank” en tot slot tot het inzagerecht van personen in de registraties die door de
verschillende bij het onderzoek betrokken instanties worden gehouden.
Tot nu toe is het gezien het vorenstaande, wettelijk niet mogelijk om op reguliere basis DNAprofielen van de verschillende door de NFI-beheerde DNA-databanken van de vier landen in
het Koninkrijk en de BES-eilanden onderling met elkaar te vergelijken. Dit is in individuele
gevallen enkel mogelijk via een interregionaal rechtshulpverzoek.
Met het oog op een hechtere samenwerking binnen het Koninkrijk op het gebied van de
criminaliteitsbestrijding wordt het thans wenselijk geacht de bestaande rechtshulpprocedures
tussen de vier landen binnen het Koninkrijk en de BES-eilanden te automatiseren en te
vereenvoudigen waardoor toegang tot elkaars DNA-databanken en onderlinge vergelijking
van DNA-profielen mogelijk wordt.
In juridische zin blijft er sprake van een (interregionaal) rechtshulpverzoek, terwijl de wijze
van indiening en verwerking in grote mate vereenvoudigd wordt. De jure verandert er niets:
dezelfde instantie (te weten de rechter-commissaris) die reeds bevoegd was om een bepaalde
persoonsregistratie (het register van het NFI) op een bepaalde manier (via een
rechtshulpverzoek) te bevragen, blijft daartoe bevoegd. Het enige dat verandert is de wijze
waarop het rechtshulpverzoek wordt ingediend en verwerkt (i.e. geautomatiseerd).
2. Artikelsgewijze Toelichting
Artikel 1
Er wordt een nieuw artikel 23a toegevoegd dat het mogelijk maakt dat Curaçao toegang
verschaft aan de landen van het Koninkrijk tot haar eigen DNA-databank. Voor Caribisch
Nederland wordt, alhoewel geen land van het Koninkrijk, tevens de toegang geboden,
aangezien het NFI ook voor dit openbare lichaam een DNA-databank beheert.
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3. Advies Raad van Advies
De Raad heeft geen inhoudelijke opmerkingen.
4. Financiële paragraaf
De software ten behoeve van de opzet van de DNA-databank is reeds aangeschaft.
Hierdoor zijn er geen investeringskosten met dit traject gemoeid.
De kosten in verband met de activering van de verbindingen tussen de DNA-databanken
van de diverse landen zijn miniem en zullen budgetneutraal gefinancierd kunnen worden.
Het aantal rechtshulpverzoeken zal naar toekomstverwachtingen kunnen stijgen, maar dat
komt ten laste van de daarvoor beschikbare begrotingspost op de begroting van het
Openbare Ministerie van Curaçao.
Gelet op de aard van de wijzigingen in het onderhavige Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal, zijn
er geen financiële consequenties voor de Landsbegroting geconstateerd. Het Ministerie
van Financiën heeft om die reden geen bezwaar tegen de goedkeuring van dit
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

De Minister van Justitie,

N.G. NAVARRO

