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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de
juni 2015 tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend
onderzoek celmateriaal in verband met het geautomatiseerd
onderling vergelijken van DNA profielen tussen de landen
van het Koninkrijk

IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is het Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal te wijzigen teneinde in het belang van een effectieve
strafrechtelijke handhaving de mogelijkheid te openen om DNA-profielen
geautomatiseerd onderling te kunnen vergelijken tussen de DNAdatabanken van de landen van het Koninkrijk;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
In artikel 23 van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal
wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:
5. Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben:
a. de personen, werkzaam bij het laboratorium, bedoeld in het eerste lid,
voor zover zij deze nodig hebben ten behoeve van het beheer van de
registraties van profielen of ter uitvoering van een DNA onderzoek in het
kader van een vergelijkend onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering;
b. de personen, werkzaam bij het laboratorium, bedoeld in artikel 23,
eerste lid, van het Arubaanse Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA
onderzoek in het kader van een vergelijkend onderzoek als bedoeld in
artikel 79, eerste lid, van het Arubaanse Wetboek van Strafvordering;
c. de personen, werkzaam bij het laboratorium, bedoeld in artikel 23,
eerste lid, van het Curaçaose Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal, voor zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA
onderzoek in het kader van een vergelijkend onderzoek als bedoeld in
artikel 79, eerste lid, van het Curaçaose Wetboek van Strafvordering;
d. de personen, werkzaam bij het laboratorium, bedoeld in artikel 23,
eerste lid, van het Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES, voor
zover zij deze nodig hebben ter uitvoering van een DNA onderzoek in het
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kader van een vergelijkend onderzoek als bedoeld in artikel 79, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering BES, en
e. de personen, werkzaam bij het instituut, bedoeld in artikel 1,
onderdeel i, van het Nederlandse Besluit DNA onderzoek in strafzaken,
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 Nederlandse Wetboek van Strafvordering ingesteld
onderzoek.
ARTIKEL II
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op
een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
Dit landsbesluit wordt met de nota van toelichting in het
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, achtste juni 2015
De Gouverneur van Sint Maarten

Twaalfde juni 2015
De Minister van Justitie

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2015;
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen deel
Dit wijzigingslandsbesluit geeft uitvoering aan de wens van de vier
landen van het Koninkrijk om met het oog op een hechtere samenwerking
op het gebied van de criminaliteitsbestrijding de bestaande
rechtshulpprocedures tussen deze landen te automatiseren en te
vereenvoudigen, waardoor toegang tot elkaars DNA-databanken en
onderlinge vergelijking van DNA-profielen mogelijk wordt.
De DNA-databank is een belangrijk instrument bij de opsporing en
vervolging van misdrijven. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet
DNA-onderzoek voor en beheert de DNA-databanken voor strafzaken van
(Caribisch) Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het beheer van de
DNA-databank van onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten is
gebaseerd op het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal van elk
van deze landen. Het beheer van de DNA-databank van Nederland
onderscheidenlijk van Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en
Bonaire) is gebaseerd op het Besluit DNA onderzoek in strafzaken
onderscheidenlijk het Besluit vergelijkend onderzoek celmateriaal BES.
De onmogelijkheid voor de Koninkrijkslanden om geautomatiseerde
toegang tot elkaars DNA databanken te hebben, is gelegen in het feit dat
in de genoemde wettelijke regelingen een juridische grondslag voor een
dergelijke toegang ontbreekt, zodat er geen andere weg voor hen is dan
het telkens schriftelijk indienen van een interregionaal rechtshulpverzoek.
Mede met het oog op een effectievere rechtshandhaving binnen het
Koninkrijk is het niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk dat deze
werkwijze tussen de vier landen binnen het Koninkrijk wordt
geautomatiseerd en aldus in grote mate wordt vereenvoudigd.
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.
Financiële paragraaf
De onderlinge vergelijking tussen de verschillende databanken brengt
geen extra financiële consequenties met zich. Het vervaardigen van DNAprofielen, het opnemen ervan in de databank en het vervolgens onderling
vergelijken is één product.
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Artikelsgewijs deel
Artikel I
Het nieuwe artikel 23, vijfde lid, maakt het mogelijk dat ook de overige
landen van het Koninkrijk rechtstreekse toegang krijgen tot de door de NFI
beheerde DNA-databank van Sint Maarten.
Doordat een soortgelijke bepaling in de desbetreffende wettelijke regeling
van Nederland, Aruba en Curaçao alsmede in die voor de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eusttaius en Saba wordt opgenomen, zal Sint
Maarten ook rechtstreeks toegang krijgen tot de DNA-databank van die
landen.
Artikel II
Deze bepaling maakt een gecoördineerde inwerkingtreding van het
onderhavige wijzigingslandsbesluit en de daarmee corresponderende
wijzigingsregelingen van de overige Koninkrijkslanden mogelijk.

De Minister van Justitie
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