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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 28 december 1995 (Stb . 706) , tot wijziging van
het Nederlands-Antîlliaans Uitleveringsbesluit .
Uitgegeven , 1 februari 1996
De lninister van Justitie a . i .
P . E . Croes

0

0

Pagina 2 Afkondigillgsbhd van Aruba 1996 no. 10
BESLUIT van 4 januari 1996 tot a|ondiging in het A|ondi|ngsblad van
Aruba van het besluit van 28 december 1995 (Stb. 706) tot wijziging van
het Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit .
IN NAAM VAN DE KONINGIN !
DE GOUVERNEUR van Aruba ,
Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondi|ng van
onderslaand besluit
Besluit van 28 deeember 1995 (Stb . 706) , tot wijziging van het
Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit .
Heeft opneming daarvan in het Afkondigingsblad van Aruba bevolen.
Gedaan te Oranjestad, 4 januari 1996
0. Koolman

0

0

Pagina 3 A|ondi|ngsblad van Aruba 1996 no. 10
Be-sluit van 28 december 1995 (Stb. 716) y tot Mjzir'ng van het Nederlnnds-An|lllnnns Uitlevee|b|l|t
Wij Beatrix , bij de gratie Gods 4 Konirigin der Nederlanden , Prinses van
Oranj|Nassau y enz . enz . enz .
|p de voordracht va n |nze |inister van Justitie |ede namens |nze
N|nister voor Nederlands-A ntilljaanse en Arubaanse Zakenp van 25 ju|
1995, nr. 507983/95/6;
Gelet op artikel 3 eerste lid, onder h. van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden;
De Raad van State van het Koninkdjk gehoord (advies van 11 september 1995 , nr. W03 .95.0417/K) ;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie mede namens
Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, van
1995, nr. 527327/95/69
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen
zijnde;
Hebben gœdgevonden en verstaan:
ARTIKEL 1
Het Nederlands-Antilliaanse Ultleveringsbesluit â wordt als volgt gewijzigd :
1. Artikel 4 komt als volgt te luiden:
1 . Nederlanders worden niet uitgeleverd .
2 . Het' eerste licl is niet van toepasslng indien de uitlevering van een
Nederlander is gevraagd ten behoeve van een tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek en naa.r het oordeel van de Gouverneur is gewaarborgd dat zo hij ter zake van de feiten waarvoor zijn uitlevering kan
|orden toegestaan in de verzoekende staat tot onvoor||rde|jke vrijheidsstraf |ordt veroordeeld hij deze straf in eigen land zal mogen ondergaan.
2 . Aan artikel 8 tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd :
Indien dit advies strekt tot afwijzing van het verzoek tot uitlevering,
weigert de Gouverneur de uitlevering.
3 . In de artikelen 6 , eerste en tweede lid . 9 , eerste lid , en 20 , wordt
het woord ||vreemdeling// vervangen door: persoon .
4 . In de artikelen 1 , 12, eerste lid, en 21 , eerste en tweede lid, wordt
het woord |fvreemdelingenlà vervangen door: personen .
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5 . De artikelen 16 en 1 7 vervallen .
6 . Artikel 18 , eerste lid , kolnt als volgt te luiden:
1 . Na kennis te hebben genomen van het advies , bedoeld in artikel 15
gelast of weigert de Gouverneur de uitlevering.
7 . Onder vernummeriny van het tweede ljd van artikel 18 tot derde lid ,
wordt een nieuw tweede lld ingevoegd, luidende : ''
2. Aan de gelasting tot uitlevering van een Nederlander verbindt de
Gouverneur, de voorwaarde , dat zo de opgeëiste persoon terzake van de
feiten waarvoor hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende staat tot onvoorw|rdeHjke vrijheidsstraf wordt vexordeeld, hij deze straf in eigen
land mag ondergaan.
8 . In artikel 19 wordt de zinsnede ïfdan gaan de termijnen in de artikelen 15 en 16 genoemd// vervangen door: dan gaat de termijn in artikel 15
genoemd .
ARTIKEL 11
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996 .
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad , in het Publi|tieblad van de Nederlandse
Antillen en in het A|ondi|ngsblad van Aruba zal worden geplaatst .
'suravenhage , 27 december 1995
Beatrix
De Minister van Justitie
W. Sorgdrager
De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken a.i . ,
H .F. Dijkstal
Uitgegeven de aclltelltwilktigste december 1995
De Minister van Justitie,
W . Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICIITING
ALGEMEEN
De voorgestelde wijzi|ngen van het Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbeslult beogen làet ongeclausuleerde verbod tot uitlevering van eigen
onderdanen op te heffen . In Nederland is dit verbod reeds in 1988 opgeheven. Nu de Landsverordening overdracht tenultvoerleg|nw strafvonnissen op 1 januarî a.s . in werking treedt in de Nederlandse Antillen en
Aruba geldt voor deze delen van het Koninkrijk dat aan het belanr|jkste
bezwaar tegen uitlevering van Nederlanders tegemoet is gekomen. Vanaf
die datum kan immers worden bereikt dat door Nederlanders in het buitenland gepleegde misdrijven op de plaats van het deliet worden bereeht,
maar dat een eventueel terzake opgelegde vrijheidsstraf In de Nederlandse Antillen of Aruba kan worden onderyaan, met toepassing van de in de
bovengenoemde landsverordenilàg voorzlene exequaturprocedure .
De strafrechtelijke posjtie van Nederlandse onderdanen verschilt in
dier voege van die van vreemdelin en dat Nederlanders terzake van misG
drijven in het buitenland gepleeg'd In het Koninkrijk kunnen worden vervolgd en berecht en dat een weigering l|ell uit te leveren dus niet behoeft
te betekenen dat zij aldus aan een strafreclltelijke vervolging ontkomen .
Voorgesteld wordt dan ook voor Nederlanders niet op dezelfde voet een
verpliehting tot uitlevering te aanvaarden ais voor vreemdelingen, maar
te volstaan met een bereidheid buîtenlandse jurîsdictie|nspraken over
een door een Nederlander gepleegd strarbaar feit te honoreren boven de
Nederlandse . Hiermee wordt ook de huidige ongelijkheid die in dit opziclzt
tussen de delen van het Koninkrijk bestaat opgeheven .
yln de voorgestelde opzet van artikel 4 blijft evenals in de Nederhndse
Uitleveringswet de niet-uitlevering van Nederlanders de hoofdregel . De
door het tweede lid geopende mo|lijkheid van afwijlting kan alleen worden benut als de uitlevering van een Nederlander is gevraagd ter fine van
vervolging (en dus niet ter fine van tenuitvoerleg|ng van een straf) en,
voordat deze wordt toegestaan naar het oordeel van de Gouverneur is
gewaarborgd dat een op te leggen vrijheidsstraf in de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ten uitvoergelegd , zo de opgeëiste persoon dat zou
willen . Die mogelijkheid is alleen gegeven als met de verzoekende staat
een verd|gsrelatie bestaat die in de tenuitvoerleg|ng van rechterlijke
besiissingen voorziet .
Om reeds zoveel mogelilk tegemoet te komen aan de wens de rechtswurborgen rond de uitlevering in het Uitleveringsbesluit te versterken en in
overeenstemming te brengen met de Uilleveringswet wordt voor|steld
artikel 8: tweede lid , van het Uitleveringsbesluit in die zin aan te vullen'
dat de Gouverneur bij een negatief advies van l'tet Gerechtshof over het
verzoek tot uitlevering gehouden is afwijzend te beslissen .
De eerste Ondergetekende heef t op 1 7 juli 1995 een gemengde ambtelijke
Werkgroep ingesteld met als taak de raad van Ministers van lzet Koninkrijk
Van advies te dienen Over de wijze waarop het Nederlands-AntilHaanse
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Uitleveringsbesluit moet worden herzien. Daarbij dient de werkgroep onder andere aandacht te besteden aan de vraag van de rechtsbesclAerming
en van de juridische vormgeving van deze regeling. De reden van de instelling van deze werkgroep is dat ondergetekenden het van belang achten dat de regeling in het onderhavige besluit ook in procedureel opzicht
meer in ove|enstemming wordt gebracht met die van de Uitleveringswet .
De werkgroep zal naar verwachting medio 1996 rapporteren .
De thans voor|stelde wijzi ing van het besluit behbeft hier niet op te
wachten. Voor deze wijziging Is vooral van belan| dat de Mndsverordening overdracht tenuitvoerleg|ng st|fvonnissen In werking is getreden .
ARTIKRSG|IJS
Artikel 1
Het Uitleveringsbesluit heeft thans alleen betrekking op vreemdelingen . Voorgesteld wordt in artikel 4 eerste lid v als hoofdregel voor te
k
stellen dat Nederlanders niet worden uitgeleverd. In het tweede lid wordt
o deze hoofdregel een uitzondering gemaakt en wordt de ujtlevering van
P ajg wet woord
elgen onderdanen mogelijk gemaakt . Gelet hierop is het no
vaemdeling respectievelijk vreemdelingen in de artikelen 1, 6 , 12, 20 en
21 te vervangen door persoon of personen.
In onderdeel 5 wordt voorgesteld artikel 16 te schrappen . De bevoegdheid van de Nederlander om zich tegen de aanhouding te verzetten op
grond van het feit dat Mj Nederlander is dient, gelet op het voorgaande ,
te vervallen. Dientengevolge dient ook artikel 17 te worden geschrapt en
dienen de artikelen 18 , eerste lid, en 19 te worden aangepast .
In onderdeel 7 wordt voorgesteld dat indien de Gouverneur de uitlevering van een Nederlander gelast hij hieraan de voorwaarde verbindt dat
als de betrokkene tot een onvoo-aarde|jke vrijheidsstraf wordt veroordeeld , hij deze straf in eigen land mag ondergaan.
De Minister vart Justitie,
W . Sorgdrager
De Minister voor Nederlands-Arltilliaanse en Arubaanse Zaken a .i . ,
H .F. Dijkstal
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