
WET 	  
houdende nadere wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de ontwerpwet 
houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 
heeft haar eerste meeting gehad op woensdag 20 februari 2019, 
waarin zij het te volgen traject van het onderzoek van onderhavige 
ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies uitgebracht, 
waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het doel van de 
ontwerpwet (zie Preadvies dd. 20 februari 2019). 

ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

- De Commissie wenst te vernemen wat de meest recente 
statistieken zijn met betrekking tot gevallen van "grooming". 

- De Commissie wenst te vernemen wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de strafmaat. 
Wat is de aanleiding van de wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht, met betrekking tot "grooming". 

- Heeft het Korps Politie Suriname reeds onderzoek gedaan op het 
gebied van "grooming". 

- Welke maatregelen en of programma's zijn reeds in place om 
hulp te bieden aan zowel het slachtoffer als de dader? 

- In het kader van telecommunicatie is het van belang om de 
Telecommunicatie Autoriteit Suriname en andere 
telecommunicatiebedrijven te betrekken op het gebied van 
communicatiedienst/automatisering om procedures aangaande 
"grooming" beter te laten verlopen. Het is ook van belang om te 
weten welke rol zij hierbij te vervullen hebben. 
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VOORONDERZOEK 

In de Huishoudelijke Vergadering van dd. 05 maart 2019 (HH. 06) 
heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over 
het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De Nationale 
Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met 
het voorstel van de Commissie voor het verder onderzoek van de 
ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

Literatuur 

Ten aanzien van de onderhavige ontwerpwet heeft de Commissie 
enkele documenten bestudeerd waarmee er raakvlakken bestaan, te 
weten: 

a. Het Wetboek van Strafrecht; 

b. Documenten omtrent Jeugdcriminaliteit; 

c. Overzicht van het aantal strafbare meldingen van Pornografie. 

Voor nadere informatie zie onlinefolder (IBM) van de ontwerpwet 

Horen van Deskundigen/Actoren: 

Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen, 
t.w.: 

- Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken/Afdeling 
Jeugdzaken; 
De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname; 
Bureau Kinderrechten van de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname; 
Bureau Rechten van het Kind (Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting); 
Het Openbaar Ministerie; 
De Rechter belast met Jeugdstrafzaken; 
Het Ministerie van Justitie en Politie/Afdeling Wetgeving. 

(zie Preadvies dd. 20 februari 2019) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 20 
februari 2019 /Cle. 32 / Wetboek van Strafecht /01 -2019). 



ONDERZOEK 

• Vergaderingen van de Commissie 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de ontwerpwet 
houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 
heeft haar eerste meeting gehad op woensdag 20 februari 2019, 
waarin zij het te volgen traject van het onderzoek van onderhavige 
ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies uitgebracht, 
waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het doel van de 
ontwerpwet (zie Preadvies dd. 20 februarl 2019). 

ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

- De Commissie wenst te vernemen wat de meest recente 
statistieken zijn met betrekking tot gevallen van "grooming". 

- De Commissie wenst te vernemen wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de strafmaat. 
Wat is de aanleiding van de wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht, met betrekking tot "grooming". 
Heeft het Korps Politie Suriname reeds onderzoek gedaan op het 
gebied van "grooming". 
Welke maatregelen en of programma's zijn reeds in place om 
hulp te bieden aan zowel het slachtoffer als de dader? 
In het kader van telecommunicatie is het van belang om de 
Telecommunicatie Autoriteit Suriname en andere 
telecommunicatiebedrijven te betrekken op het gebied van 
communicatiedienst/automatisering om procedures aangaande 
"grooming" beter te laten verlopen. Het is ook van belang om te 
weten welke rol zij hierbij te vervullen hebben. 

Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen, 
t.w.: 

- Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken/Afdeling 
Jeugdzaken; 
De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname; 

- Bureau Kinderrechten van de Universiteit; 	
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- Bureau Rechten van het Kind (Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting); 

- Het Openbaar Ministerie; 
De Rechter belast met Jeugdstrafzaken; 
Het Ministerie van Justitie en Politie/Afdeling Wetgeving. 

(zie Preadvies dd. 20 februari 2019) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commisstevergadering dd. 20 
februari 2019 /Cie. 32 / Wetboek van Strafecht /01 -2019). 

ONDERZOEK 

Vergaderingen van de Commissie 

Op donderdag 20 februari 2019 heeft de Commissie een meeting 
gehad, waarbij de werkwijze voor de bestudering van de 
ontwerpwet werd besproken en vastgesteld. Tevens werden er 
enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, welke zijn 
meegenomen in het Preadvies. Verder werden ook de relevante 
actoren die gehoord zouden worden geïdentificeerd. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 20 februari 2019 Cie. 32 / 
Wetboek van Strafrecht 01- 2019). 

Op maandag 04 maart 2019 heeft de Commissie een meeting gehad 
met vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname (Afdeling 
Jeugdzaken), het Bureau rechten van het kind ( Ministerie 
van Sozavo), het Ministerie van Sport en Jeugdzaken (Afdeling 
Jeugdzaken) en de rechter belast met Jeugdstrafzaken. Tijdens de 
meeting zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde 
gesteld door de Commissieleden. De vertegenwoordigers van 
bovengenoemde instanties hebben hun bevindingen kenbaar 
gemaakt ten aanzien van de ontwerpwet en ook hun zienswijze 
gegeven ten aanzien van de vraag- en aandachtspunten die aan de 
orde werden gesteld. Het Openbaar Ministerie heeft voor deze 
meeting afgemeld. 
(zie verslag Commissievergadering dd. 04 maart 2019 /Cie. 41 / 
Wetboek van Strafrecht 03-2019). 

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft de Commissie een meeting gehad 
met de deskundigen van De Nationale Assemblee ter bespreking 
van de wijzigingsvoorstellen. Er zijn hierbij enkele vraag- en 
aandachtspunten aan de orde gesteld. De deskundigen hebben hun 
zienswijze kenbaar gemaakt ten aanzien van de vraag- en 
aandachtspunten die aan de orde werden gesteld. Er is verder 
besloten om schriftelijk feedback op te vragen van het Openbaar 



Ministerie. (zie verslag Commissievergadering dd. 14 juni 2019: 
Cie. 78/Wetboek van Strafrecht/04-2019 ). 

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Commissie wederom een 
meeting gehad om de stand van zaken te bespreken omtrent de 
ontwerpwet. Aangezien er tijdens de meeting geen openstaande 
vraag- en aandachtspunten waren zijdens de Commissieleden is er 
een besluit genomen om over te gaan tot behandeling van de 
ontwerpwet in een Openbare Plenaire Vergadering. (zie verslag 
Commissievergadering dd. 08 november 2019: Cie. 
135/Wetboek van Strafrecht/04-2019 ). 

Data gehouden vergaderingen: 

- 20 februari 2019/ Cie. 32 / Wetboek van Strafecht /01 - 2019). 
- 4 maart 20191 Cie. 41 / Wetboek van Strafecht/ 03 - 2019). 

14 juni 2019/1 Cie. 87 / Wetboek van Strafecht /04 - 2019). 
- 08 november 2019/ 1 Cie. 135 / Wetboek van Strafecht /04 - 

2019). 

De Commissie is in totaal 4 keren bijeengekomen. 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

Op vrijdag 10 januari 2020 is een aanvang 
gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet 
in een Openbare Commissievergadering. De 
Voorzitter van de Commissie gaf een korte 
uiteenzetting over de gehouden hearings met de 
verschillende actoren, welke de Commissie 
heeft 	verricht 	vóór 	de 	Openbare 
Commissievergadering. Tevens heeft de 
voorzitter haar zienswijze en enkele 
wijzigingsvoorstellen kenbaar gemaakt ten 
aanzien van de ontwerpwet. 

- Tijdens de Openbare Commissievergadering 
zijn er zijdens de Commissieleden enkele 
technische alsook beleidsmatige vraag- en 
aandachtspunten, aan de orde geweest, die 
m.n. te maken hadden met de praktische 
uitvoering van deze ontwerpwet. Tevens zijn 
enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. Enkele 



vraag- en aandachtspunten die aan de orde 
werden gesteld zijn, namelijk: 

- De Commissie wenst te vernemen indien er 
reeds onderzoek is gedaan en of programma's 
van aanpak zijn met betrekking tot grooming; 

Welke rol zullen telecommunicatie bedrijven 
vervullen bij het onderzoeken van grooming; 

De kwestie met betrekking tot jeugddetentie. De 
Commissie wenst meer duidelijkheid hieromtrent 
te verkrijgen; ls het ministerie van plan om deze 
zaken te wijzigen in het Wetboek van Strafrecht 
ten aanzien van wijziging van de strafmaat en 
weder invoeren van ter beschikking stelling 
(TBS); 

De commissie wenst meer duidelijkheid te 
verkrijgen met betrekking tot seksueel misdrijf 
onder jeugdigen; 

Wat is de status van reeds ingestelde 
meldpunten meer duidelijkheid hieromtrent; 

Meer duidelijkheid omtrent het begrip 
schokkend, zoals opgenomen in artikel 292c van 
het wetsontwerp; Wat wordt hiermee bedoeld?; 

- De Commissie wenst meer duidelijkheid te 
verkrijgen omtrent de mededelingsplicht bij de 
Politie; 

- De kwestie met betrekking tot het strafbaar 
stellen van webcam; 

WETSTECHNISCH 

- Ten aanzien van artikel 292b: In de Memorie van 
Toelichting aangeven welke instanties bevoegd zijn en 
in welke gevallen; 

- In artikel 292b fid 2 wordt na de zinsnede " deze 
onmiddellijk vernietigt of verwijderd of daarvan 
mededeling doet aan de politie" vervangen door: deze 



onmiddellijk na waarneming vernietigt of verwijdert of 
daarvan onverwijid mededeling doet aan de politie; 

- Voorstel; ln artikel 293 van het Wetboek van 
Strafrecht ook een mededelingsplicht op te nemen; 

BEANTWOORDING 

• De Minister is ingegaan op de gestelde vraag- 
en aandachtspunten alsook de doelstelling van 
de ontwerpwet en de wijzigingsvoorstellen die 
aan de orde werden gesteld. 

• De Minister gaf verder aan zich te kunnen 
verenigen met de wijzigingsvoorstellen gedaan 
door de Commissie. 

• Hierna gaf hij aan dat de openstaande vraag- en 
aandachtspunten 	tijdens 	de 	plenaire 
vergadering beantwoord zullen worden. 

• De Minister zal vòór aanvang van de Openbare 
Plenaire Vergadering op verzoek van de 
Commissie enkele documenten (m.n. 
statistieken) opsturen. 

DISCUSSIEPUNT 

Enkele vraagpunten die ter discussie aan de plenaire vergadering zullen worden 
voorgelegd zijn o.a.: 

Het aspect met betrekking tot de begrippen 
wederrechtelijk en opzettelijk. 
Het aspect met betrekking tot het begrip schokkend. 
(Bescherming van de ontvangers van de schokkende 
beelden zonder vooraf mededeling; Hoe zit het met de 
schokkende beelden in de media; Gaat het om een 
voorlichting of publicatie van schokkende beelden of 
die persoonlijk naar iemand wordt gestuurd). 
De kwestie van artikel 292 c met betrekking tot degene 
die het tot een beroep of gewoonte maakt. Behoren de 
media en journalisten tot deze groep. 



BESLUITEN 

- De Commissie kan zich stellen achter de wijze waarop 
de Minister is ingegaan op de gestelde vraag-en 
aandachtspunten; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de 
Commissie met de Minister overeenstemming bereikt, 
dat deze zullen worden verwerkt in een amendement; 

- Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

- De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om 
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet; 

- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de 
openbare behandeling aan de orde worden gesteld. 

(Zie verslag OCV 01/Wetboek van Strafrecht (01) /2020) 

Paramaribo, 16 januarí 2020 

Mathoera 

A. Nading 

R. Bruns jk 

Kr9 aram-Panday 

C.-Efeeveld 

G. Snip 
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