
WET van 	  
houdende nadere wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 
no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 2014 no. 119) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is het Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 no. 
94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 no. 119), nader te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, belcrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In het Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 no. 
119), worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 45 wordt de zinsnede "artikel 507, onder 3o, van het Wetboek van Strafrecht" 
gewijzigd in: artikel 507, onder 4o, van het Wetboek van Strafrecht. 

B. In de artikelen 172 en 221a lid 2 wordt de zinsnede "artikel 54d van het Wetboek van 
Strafrecht" gewijzigd in: artikel 54e van het Wetboek van Strafrecht. 

C. In artikel 229 lid 1 wordt de zinsnede " artikel 55, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht" 
gewijzigd in: artikel 66 onder a van het Wetboek van Strafrecht. 

D. In artikel 231 wordt de zinsnede " het tweede lid van artikel 55 van het Wetboek van 
Strafrecht" gewijzigd in: artikel 55 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. 

E. Artikel 355 wordt gewijzigd als volgt: 
(1). na lid I wordt een nieuw lid la toegevoegd luidende: 

1a. Het aanhangig maken van de zaak kan eveneens middels oproeping geschieden, indien 
het betreft een overtreding van het bepaalde bij of Icrachtens de Rijwet 1971, 
waarvan de vaststelling van het feit geschiedt middels elektronisch apparatuur. 

(2). in lid 3 wordt de zinsnede "artikel 100a van het Wetboek van Strafrecht" gewijzigd in: artikel 
100c van het Wetboek van Strafrecht. 
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ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt inwerIcing met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

3. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

DESIRE D. BOUTERSE 



WET van 	  
houdende nadere wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 
no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 2014 no. 119) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De handhaving van verkeersregels vergt enorme insparming voor de wethandhavers. Het is voor de 
wetshandhavers eveneens niet mogelijk om continu op elke straat of hoek van een straat aanwezig te 
zijn om erop toe te zien dat de weggebruikers zich conform de verkeersregels gedragen. De inzet van 
technisch apparatuur als middel bij de handhaving van verkeersregels is daarom van eminent belang. 
Het gebruik van apparaten om de snelheid, waarmee motorrijtuigen over een weg rijden, is dan ook 
in deze tijd een niet weg te denken hulpmiddel voor de handhaving van de verkeerswetgeving. Deze 
apparaten kunnen de aanwezigheid van de politie ter plekke eveneens overbodig maken. Met deze 
apparaten vindt dus handhaving plaats zonder fysieke aanwezigheid van de politie op de plaats van 
het delict. 

Tot heden wordt door de politie gebruik gemaakt van de zogenaamde laser gun'. De Vaser gun is 
een snelheidsmeter, waarmee de snelheid van een motorrijtuig dat over een weg rijdt, wordt gemeten 
en die door een politiefunctionaris handmatig wordt bediend. Met een laser gun' wordt alleen de 
snelheid van het motorrijtuig vastgesteld. 
Voor de vaststelling van de snelheid van motorrijtuigen wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde 
flitspalen of snelheidscamera's. Snelheidscamera's werken met radarsignalen. De radar zendt een 

geluidsgolf uit, die voor ons niet hoorbaar is, en die golf weerkaatst tegen een bewegend object, 
zoals een voertuig. 
Radargolven kennen een zogenoemd 'dopplereffect', waarbij de snelheid van terugkaatsen wordt 
gemeten. Een rijdend voertuig beweegt naar de radargolf toe of er van af. Het tijdsverschil tussen de 
verschillende terugontvangen signalen kan groot of klein zijn. Bij een groot tijdsverschil rijdt het 
voertuig sneller dan bij een klein tijdsverschil. Op basis van dit tijdsverschil wordt de rij snelheid van 
het voertuig berekend. Het gebied dat de camera in de gaten kan houden is twee of drie rijstroken 
breed. Als er een (vracht)auto het gebied inrijdt dat de radar bestrijkt, dan worden dus alleen voor dat 
gebied de radargolven teruggekaatst en wordt de snelheid berekend. Snelheidscatnera's zitten vaak in 
vaste flitspalen, maar kunnen ook in onopvallende surveillerende politieauto's worden geplaatst. 
Voor gebieden of wegen die gelet op aldaar aanwezige omstandigheden niet raadzaam is om 
flitspalen te plaatsen, is het gebruik van de mobiele snelheidscamera een oplossing. 

Op grond van het zogenaamde "snelrecht", bedoeld in artikel 355 van het Wetboek van 
Strafvordering, waarbij de zaak bij de bevoegde kantonrechter middels een oproeping aanhangig 
wordt gemaakt, kunnen zaken op versnelde manier voor de rechter worden gebracht. Het betreft in 
deze feiten die als overtreding strafbaar zijn gesteld. Bij constatering van de overtreding door de 
opsporingsambtenaar kan de verdachte worden opgeroepen om zich op een in de 
oproepingsformulier vermelde dag voor de kantonrechter te verschijnen. 
Echter kan ingevolge artikel 355 van het Wetboek van Strafvordering van deze mogelijkheid alleen 
gebruik worden gemaakt, indien er sprake is van "ontdeidcing op heterdaad van het feit door een 
opsporingsambtenaar". Daarvan is sprake, indien het strafbaar feit (overtreding) door de 
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opsporingsambtenaar wordt ontdekt, terwijI het begaan wordt, of terstond nadat het begaan is (art. 
122 lid 1). 
Van ontdekking op heterdaad is dus geen sprake, indien de vaststelling van de overtreding geschiedt 
door eleIctronisch apparatuur waarvan de bediening niet geschiedt door een opsporingsambtenaar, 
maar op geautomatiseerde wijze. Het betreft in deze met name veelvuldig voorkomende 
verkeersovertredingen (massa overtredingen), waarbij de vastgestelde maximum snelheden worden 
overschreden, die door bovenbedoelde vaste snelheidsmeters (flitspalen), worden vastgesteld. 

In verband met de verhoging van de efflciantie bij de handhaving van verkeersovertredingen is het 
van belang dat verkeersovertredingen die op elektronische- dan wel geautomatiseerde wijze worden 
vastgesteld, ook via het snelrecht afgehandeld kunnen worden. De toevoeging van een nieuw lid 1 a 
aan artikel 335 strekt daartoe 
Met deze toevoeging wordt het mogelijk dat de overtreders van het bepaalde bij of krachtens de 
Rijwet 1971, waarvan de overtredingen op elektronische wijze zijn vastgesteld, met toepassing van 
artikel 355 via het snelrecht worden berecht. Daarbij kan door de opsporingsambtenaar bij de 
oproeping van de overtreder om op een in die oproeping vastgestelde dag voor de kantonrechter te 
verschijnen, ter voorkoming van strafvervolging tevens worden aangeboden tot betaling van de ter 
zake door de Procureur-generaal vastgestelde transactieboete. 

Eveneens is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de verwijzingen naar het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de herziening van het Wetboek van Strafrecht aan te passen. Het betreft de 
onderdelen A tot en met D van ARTIKEL I. 

Paramaribo, 	 

DESIRE D. BOUTERSE 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

