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1997 no. 50
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
MNDSBESLUIT , houdende algemene mnntm|len, van 18 september
1997 ter uilvoering van enkele artikelen van het Wetboek van
St|vordem'ng van Aruba (AB 1996 no. 75) inzake de verlening van
toevoe|gen in strafzaken (Mndsbesl|t toevoeging in strezaken) .
|itge|ven, 30 septe|ber 1997
De ||ster van Jqs||e en Pubueke |erken,
E.J. Vos
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IN NAAM DER KONINGINT
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzAeliA Is met iMehtne|ng van hetgeen door de Mndsverordening kosteloze rechtskundige bijstand (AB 1991 no . GT 45) wordt vooreschreven, nadere regels te stellen inzake de verlening van toevoeging
zn stmfzaken;
Gelet op :
de artikelen 61 , 62 : 63 , 68 en 69 van het Wetboek van St|vorderic van
Amzba (AB 1996 no. 75) J
Heeft, de Raad van Advies |hoord , besloten:
! 1 . Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit landsbesl|t wordt verst|n onder:
de Comma-ssie de Commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
on- of min- degene Vens inkomen gelijk is of minder bedraagt dan
vermogende het voor de sectoren, bedoeld in artikel 9 , eerste lid,
van de |ndsverordenx'ng ma'nx'mumlonen (AB 1989 no. GT
26) vast|stelde M|mumloon;
het Wetboek het Wetboek van St|fvordeHng van Aruba (AB 1996 no.
75) ;
toevoeging de loewijzing van een advocaat aan een ieder dfe daarvoor krachtens het Wetboek in aanmerking komt ;
de Minister de Inirzister van Justâtie en Publleke Werken;
iketadvo- de advocaat die volgens rooster Nchtsbijstand tijdens de
p
r'nnt œverzekeringste|ng verleent.
9 2 . De Commissie toevoeging in strafzaken
Artikel 2
1 . Er is een Commissie toevoeging in strvzaken.
2 . De Commissie heeft tot taak:
a . het venorgen van toevoe|n|n;
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b . het geven van Gtvoering nnn NchteriiRe besHssœgen tot toevoegœg;
c . het vaststellen van Hehtlijnen inzake de verlening van de Nchtsbijstand;
d . de or|nisatie van een piketdieMt ;
e. het berekenen van de vergoeding van de kosten van de krachtens
artikel 5 , eerste lid, verleende Nchtsbijuland ove|nkomstig de in
artikel 18 opgenomen gnmdsla|n;
het toezien op de kwaliteit van de Nchtshulpverle|ng: alsmede op de
naleving en lmvoezhzg van het bij of kmchtens deze regeling bepaalde;
g. het beëindigen van toevoe|n|n.
Artikel 3
1. De leden van de Commsssie worden bij hndsbesl|t benoemd, gesehorst en ontslagen. Een benoeming geldt voor twee jaren, welke termijn
telkens met twee jaren kan worden verlengd .
2. De Commissie bestaat uit:
a. een door de President van het Hof voor|dmgen Ed van dat Hof ,
werkzaam in het Gerecht in eerste nnnleg van Aruba;
b . een in Aruba |vestigde advozwnnt , voorged||n door de deken van
de Orde van Advoemen;
c. een door de procuxur-gene|l voorgedm|n ambtennnr van het
openbaar |nlsterie;
d. een door de rairlîster van F'inandën voorged||n ambtennnr, werkzaam bij het |nisterie van Financiën;
e. een door de nzil|ister van Sociale Zaken: Volks|zondheid, Cultuur en
Sport voor|dmgen ambtennnry werkennm bij de Direetie Sociale Zaken.
3 . De leden kunnen zieh in de Commissie doen verte|nwoordi|n
door een p|tsvervan|r.
4 . Het in het tweede lid , |nhef en onderdeel a bedoelde M van het
#'
Hof is tevens voorzitter van de Commt-ssie .
5 . Het in het tweede lid, Mnhef en onderdeel e : bedoelde lid is tevens seeretarls van de Commf|sie;
6 . Aan de leden van de Commx'ssie Aznn een vergoeding worden toegekend voor de verriehte werkz|mheden.
Artikel 4
1. De Commîssie bep|lt hnnr eigen werkwijze.
2 . De Commissie breng't van hnnr werkz|eeden jaarlijks vôôr 1
oktober vershg uit |n de Mnister-d.
1 3 . De ovexe|omst kosteloze reehtsbijs|d
in strafzaken
Arttkel 5
1. Namens het Land wordt vanwege de Mlnîster door de voorzitçer
van de Commîssie voor onbepaalde tâjd en tot wedeNpzeg|ng door een
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der yàazlljen een overeenkomst aangegaan met een of meer advoeaten,
waarbij deze zich verbinden tegen een vergoeding aan on- of minvermogenden: alsmede en inverzekeHng|stelde personen xchtskundige bijstand te verlenen.
2 . Een verzoek van een advoonnt tot het Mngaan van een overeenkomst ats bedpeld in het eerste lid, wordt ' seh|telijk ingediend bil de
secretaris van de Commissie.
3. De voorzltter neemt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van
een verzoek als bedoeld in het tweede lid: een besHssing. Een afwijzende
beslissing wordt seh|telijk onder opgave van redenen aan de verzoeker
meegedeeld .
4 . Een ove-enkomst wordt niet gesloten, dan nadat de Commissie
daaxver is gehoord .
1 4 . De toevoeging
Artikel 6
Een toevoeging geschiedt zoveel mogelijk in ovexenstemming met de
voorkeur van de verdachte.
Artikel 7
Van een door een rechter verleende toevoeging geeft de griffier
kennls |n de Commissie.
Artikel 8
1 . Zodra tegen de verdachte een bevel to: inverzeker|ote|ng is
verleend, worden de seeretaris van de Commissie en de pike|dvo-t
onverwijld ingelicht door de autoritéit dle de verdachte in verzekeeg
heeft gesteld .
2. Na ontvangst van de in het eerste Hd bedoelde kennis|Wng
voegt de Commissie de p|ke|dvoonnt aan de verdachte toe, tenzij de verdachte schrifte|l heeft verklaard van het Ncht op toevoeging afstand te
doen. Het formulier, houdende de verklaring van afstand, wordt bil
l|dsbesluit vast|steld.
3 . De Commissie zendt een sch|telile mededeling van de toevoeglng |n de in artmel 68 van het Wetboek genoemde personen en instanties .
4 . De secretaris van de Commissie vraa| Zo speedig mogeli:lk een
verklaring van on'- of ml'nve|o|ndheid voor de verdachte aan.
Artikel 9
1 . De pikeudvoonnt draagt er zorg voor dat de mededel|gz bedoeld
in artikel 8 â eerste lid , hem te allen tijde kan bereiken2 . De advocaat bezoekt de verdachte, zo mogvlijk: op de dag van
inverzekeringstel|ng, doch in ieder geval bhmen twaa!f uur nadat de
tenuitvoerleg|ng van het bevel tot inverzeke||tel|g een Mlwang
heeft genomen.
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3. Indien de advonnnt verhl-nderd is om reehtsbijs|d te verlenen,
dz'aag't hij er zorg voor dat deze door een p|tsverv||r wordt verleend .
4 . De advbcaat heeft toegang tot de in verzeker|g gestelde op alle
dagen van 8 :00 tot 22 : 00 uur: met uitzonder|g van de t-zldstippen waarop
de verdachle wordt verhoord . Bttiterk deze uren kan in u-ltzonderhjke
evallen ttkegarkg worden verleend door de hulpoffider van justitie na
%
overleg met de betrokken officier van justitie.
5 . De Rdvoonnt wordt Gterlijk ten Ujdè van het eerste bezoek aan de
verdachte in het bezit gesteld van een afsehrift van het bevel tot |verzeke||temng. '
Artikel 10
Indien geen piketadvo|at of pl|tsvervanger bescMkbaat is voor
het verlenen van xchtsbijstnnd nnn de inverzeke|ggestelde, breng't de
officier van lustitie of de hulpofficier dit ter kennis van de Commissie .
Artikel 11
1. Indien de verdaehte bezwaar maakt tegen de pœetadvonnnt,
draagt de advoonnt zijn taak over aan een andere advoc|t die een overeenkomst heeft |sloten als bedoeld in artikel 5, eerste Hd .
2 . Indien de verdachte te kennen geeft bijsland te verlangen van
een doo: hem gkozen advonnnt, wordt zullçs doorgerven nnn de hulpoffiaier van justtie. Deze |eht de gekozen zkaadsman m onder mededeling
elnnrvan en de pfketadvonxnt.
Artikel 12
Indien de secretarîs van de Cornmlcsie de op grond van artikel 8 y
Werde lid : Mngevraa|e verklArin| |et verkrijgt, deelt Mj de inverzeke|g|stelde en de advo|nt mee dat de toevoeglng kraehtens artikel
62 tweede lid: van het Wetboek na beëhàdig|g T'an de inverzekerin|tel#
ling vervalt .
Artikel 13
1 . Indien artikel 63 van het Wetboek van toepassing is : wordt de
verdaehte op de hoogte gesteld van zijn reeht tot het doen van een verzoek om een toevoe|g:
a. in |va1 van ophoudihz voor Aœrhoor;
b . bij de oproep en gelege|eid van het eerste verhoor, bij gelege|eid
van het verhoor o grond van een T'orderlng tot het toepassen van
P jzet |..
voorlopige hechtems z alsmede bij het eerste verhoor tijdens
rechtelijk vœronderzœk;
c. blj de betekenîng van de da|aarding ter terechtziteg in eerste nnn1|9
d. in geval van nnnteke|ng van hoger beroep : door de griffier van het
gereeht in eerste nnnleg;
e . in geval van |n vordering tot of verzoek om herziening van een vonnîs, door de g'riffier van het Hof .
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2. De Commissie voegt op verzoek van de verdaehte een advonnnt
toe aan de on- of Hnvermo|nde tegen wie een vervolging wegens een
ïlïisdrijf is nnn|van|n, zonder dat een bevel tot inverzekeHngstel|ng is
verleend.
.3 Het verzoek om een toevoe#ngy bedoeld in het tweede lid, wordt
ld van een kaart als bedoeld in
gerieht tot de C:ommissie en gaat vergeze
artikel 2 van de MndsveNrdeMng kosteloze rechtskundige bijstand, die
is verstrekt uiterlijk 3 mnnn'den voor de indiening van het verzoek.
Artikel 14
De artikelen 8 : derde Hd, en 11, eersle Hdp zijn op de toevoeging
krachtens artikel 63 van het Wetboek vln ove|enkomstige toepassing.
Artike! 15
.1 De toevoe|ng, met uitzondering van de toovoeglng krachtens
62 van het Wetboek, wordt beëindigd, indien de kaart als bedoeld
artikel
in artikel 2, eerste lid, van de |ndsvexrdenz'ng kosteloze rechtskundige
bijstand, is în|txkken.
2. De beëindi#ng geschiedt door sehdfte|gœ mededeling daarvan
de betrokkene onder opgave van redenen. Gelijke mededeling geaan
sehiedt nnn de advocaat.
Artikel 16
1 . Van een Mjziging in of beëindi|ng van de toevoeging doet de
Commfssie schriftehl mededeling |n de verdachte en de toegev|qde
dvon-ut; een Vschrift van de Vlzigin| wordt t|gezonden nnn de offimer
a
titie in geval van een |reehteli| vooxnderzoek of voorlopige
van jus ,
heehtenis aan de Nchter-eom|ssaHs , alsmede, indien de verdachte in
het huis van bewaring of de Rvangenis Verblijft : aan de met de leiding
van de inrichting belaste persoon.
2 De ken|s|Wngen geschieden bij uitreiking of bij verzending
over de gewone post .
Artikel 17
.1 Indien een advoeaat naar het oordeel van de Commissie handelt in
t het bij of kraehtens dit hnd|besluit bepaalde: kan de Commissie
strijd me
bij beseMkklng bepalen dat de advoeaat, al dan niet voor een bepaalde
periode, wordt uitguloten van toevoe#n|n.
2 De betrokken advoonnt wordt over het voornemen tot uitsluit|g
,gehoord althsnn behoorlil annrtoe op|roepen.
b lissing van de commissfe is met redenen omkleed en wordt
3. De es
ehrifteEzk aan de advoeaat en, indien van toepassing, aan diens patroon
s
meegedeeld.
.4 Van de bescMkHng, bedoeld in het eerste |d, wordt een afde van Advoeaten.
sehrift gezonden nnn de deken van de or
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Artikel 18
1 . Voor de verleende xchtsbijstand kraehtens de artikelen |2 en 63
van het Wetboek wordt een vergoeding toegekend op de volgende grondslag:
a . voor reehtsbijs|nd tot en met de behaade|ng van een zaak in eerste
|nleg An. 900: .- , met .dien verstande dat, indien voo|gaand aan de
behande|g ter te|chtzittog inverzeke||telll'ng of voorlopige
hechtenis werden toegepast, voor de Nchtsbijs|nd tijdens beide vrijheidsontne|n|n telkens AL . 300, - vergoed wordt , een en ander in
mindering te brengen op het bedrag van Afl. 900, - ;
b . voor mchtsbijs|nd in hoger bereep en cassatie telkens Afl. 900 , - .
2 . Onder |chtsbijst|d in same|||nde zaken wordt verstaan de
mchtsbijst|d, door dezelfde advonnnt verleend nnn één persoon ter zake
van versnhx'llende stmfzaken, of aan meerdere personen ter zake van
dezelfde straf-nk of ge|lsoortig slrvzaken, welke bljstand in elk van
die Vnk'en gelijke of Mgynoeg gehjke verh|tin|n inhield en geujktijdig
of nagenoeg gehjkdjdig Is verleend .
3 . Voor rechtsbijs|d in samen|n|nde zaken worden de in het
eerste lid opgenomen ver|eGngen op de volgende grondslag verminderd :
a. 75% bij lwee toevœg||n;
b . 60% bij drie toevoe|gen;
c. 50% bij vier toevoe|gen;
d . 40% bij Wjf toevoe||n;
e . 35% bij zes toevoe#ngen;
f . 30% bij zeven of meer toevœ|ngen .
4 . De Commissie is bevoegd de verreding, zoals die voorvloeit utt
het eerste en derde lid, in bijzonder bewerkehjke zaken te verhogen.
5. Op |ehtsbijs|nd in het kader van een toevœging, anders dan
krachtens de artikelen 62 en 63 van het Wetboek verleend . zijn het eerste , derde en vierde |d zoveel mogeligt vah ove-evomsti| toepa|sœg.
In |vallen waarin dit artikel niet voorziet, is de Commissie bevoegd eeh
ver|eeling vast te stellen.
Artfkel 19
1 . De advozvnt om ten behoeve van de declaratie van de deor hem
verrichte werkzanmheden in het kader van de verleende Nchtsbijs|nd
een formulier in, waarvan het model worm |stgesteld bij landsbesl|t .
2 . De Commîssie zendt aan de dlreeteur van de Directie Financiën
een v|tstelll'n|formuher, houdende het aan de advocaat te vergoeden
bedrag. De direcleur van de Directie Financiën laat birmen zes weken tot
uitbetaHng van de vastgestelde vergpeasng overgaan.
3 . De Commissie is bevoegd een voorlopige vergoeding voor de ad'vocaat vast te stellen; alsdan is het tweede litl van toepassœg.
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I 5 . Uitvoering artikel 63 > zesde Hd, van hel Wetboek
Artikel 20
1. De in artikel 63, zesde lid: van het Wetboek genoemde inlichtinen en ken|sgevingen worden schrifteHl aazt de verdachte uitgexikl.
g
.2 De i|chtingen, bedoeld in het eerste liâ, worden mondeling gets sehriftehp door Mddel van het in artikel 82, tweede lid,
daan en voor
van het Wetboek bedoelde rormulier dat op de voet van artikel 82 aan de
verdaehte wordt uitgereikt en door middel van de da|aarding medegedeeld.
! 6 . SlotbepaHng
Artikel 21
1 . Dit hndsbesluit treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtzeding van het Wetboek.
2 Het knn worden aangehaald als het Mndsbesluit toevoeging in
str|zaken.
Gegeven te O|njestad, 18 september 1997
0. Koolman
De mlnister van Justitie
en Publieke Werken,
E.J. Vos
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