
PENAL CODE: 
Artikel 21 

 
De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich binnen Suriname aan enig strafbaar feit schuldig maakt. 

 
Artikel 42 

 
De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Suriname schuldig maakt: 
1o. aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 128‐133, 135 en 135a, 143 en 149; 
2o. aan enig misdrijf ten opzichte van muntspeciën, munt‐ of bankbiljetten en van staatswege uitgegeven zegels of staatsmerken; 
3o. aan valsheid in schuldbrieven of certificaten van schuld van de staat Suriname of van een Surinaamse openbare instelling, de talons, 

dividend‐ en rentebewijzen tot deze stukken behorende, en de bewijzen uitgegeven in plaats van deze stukken, inbegrepen, of aan het 
opzettelijk gebruik maken van zodanig vals of vervalst stuk als ware het echt en onvervalst; 

4o. aan één der misdrijven omschreven in de artikelen 444‐448, 473 en 474; 
5o. aan een der misdrijven, omschreven in: 
a. artikel 220, begaan tegen een luchtvaartuig in bedrijf, indien dit een Surinaams luchtvaartuig is of wanneer de verdachte zich in 

Suriname bevindt; 
b. artikel 448a, begaan aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht, wanneer de plaats van opstijgen of die van de feitelijke 

landing gelegen is buiten het grondgebied van de staat, waar het luchtvaartuig is ingeschreven en de verdachte zich in Suriname bevindt; 
c. artikel 448b, indien het daar bedoelde luchtvaartuig een Surinaams luchtvaartuig is of wanneer de verdachte zich in Suriname 

bevindt; 
d. artikel 448c, wanneer het begaan is, hetzij tegen een Surinaams luchtvaartuig, hetzij aan boord van een luchtvaartuig en dat 

vervolgens in Suriname landt met de verdachte aan boord. 
 

Artikel 53 
 

De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de Surinamer die zich buiten Suriname schuldig maakt: 
1o. aan één der misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, en in de artikelen 177, 178, 258 en 288; 
2o. aan een feit hetwelk door de Surinaamse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land, waar het 
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begaan is, straf is gesteld. 
De vervolging kan ook plaats hebben, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit Surinamer wordt. 
De toepasselijkheid van de onder 2o. genoemde bepaling wordt echter in zover beperkt, dat de doodstraf niet kan worden opgelegd ter 

zake van een feit waarop door de wet van het land, waar het feit begaan is, de doodstraf niet is gesteld.  
 

Artikel 64 
 

De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de Surinaamse ambtenaar die zich buiten Suriname schuldig maakt aan een der misdrijven 
omschreven in Titel XXVIII van het Tweede Boek. 

Artikel 505 
 

Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit. 
 

Artikel 50a6 
 
1. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn: 

a. voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen; 
b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan; 
c. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid; 
d. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd; 
e. voorwerpen die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd; 
f. zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten aanzien van de onder a tot en met e bedoelde voorwerpen 

 
2.  Voorwerpen als bedoeld in lid 1 onder a tot en met e die ten tijde van de terechtzitting niet    aan de veroordeelde toebehoren kunnen 

alleen verbeurd worden verklaard, indien: 
a. degene aan wie zij toebehoren op het moment waarop hij de voorwerpen kreeg dan wel, indien dat tijdstip later is, het moment 

waarop het strafbare feit begaan werd bekend was met hun verkrijging door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de 
bestemming in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden, of 

b. niet kan worden vastgesteld aan wie zij toebehoren 
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3.  Rechten als bedoeld in lid 1 onder f, die niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen alleen verbeurd worden verklaard, indien degene 
aan wie zij toebehoren op het moment waarop hij de rechten verwierf dan wel, indien dat tijdstip later is, het moment waarop het 
strafbare feit begaan werd bekend was met de verkrijging van de voorwerpen waarop of ten aanzien waarvan deze rechten bestaan 
door middel van het strafbare feit, of met het gebruik of de bestemming in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of 
die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden. 

 
4. Onder voorwerpen worden begrepen alle vermogensbestanddelen, zoals roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke en 

persoonlijke rechten. 
  
5.  De verbeurdverklaring van een voorwerp sluit de verbeurdverklaring van daarbij behorende rechten   in, tenzij de rechter anders 

bepaalt. 
 

Artikel 50b7 
 
 In de verbeurdverklaring van een voorwerp is begrepen de verpakking, tenzij de rechter het tegendeel bepaalt. 
 
 Artikel 50c8 
 

1. Bij de verbeurdverklaring van voorwerpen kan de rechter voor het geval waarin de verbeurdverklaarde voorwerpen meer zouden 
opbrengen dan een in de uitspraak vastgesteld bedrag, bevelen dat het verschil wordt vergoed. 

 
2. De rechter kent een vergoeding, als bedoeld in lid 1, of een geldelijke tegemoetkoming toe wanneer dit nodig is om te voorkomen dat de 

verdachte, of een ander aan wie de verbeurdverklaarde voorwerpen toebehoren, onevenredig zou worden getroffen. 
 
3. De rechter bepaalt aan wie het bedrag van de vergoeding of tegemoetkoming wordt uitbetaald; zulks laat ieders recht op dit bedrag 

onverlet. 
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Artikel 519 
 

Bij in‐ of vervoer van goederen in strijd met de belastingwetten door een persoon beneden de leeftijd van achttien jaren kan de rechter, 
ook indien op de schuldige artikel 56 wordt toegepast, op vordering van de met de vervolging belaste ambtenaar de verbeurdverklaring van de 
aangehaalde goederen uitspreken. 
 

Artikel 5210 
 

Niet in beslaggenomen voorwerpen worden, bij verbeurdverklaring, in de uitspraak op een bepaald geldelijk bedrag geschat. 
De voorwerpen moeten in dit geval worden uitgeleverd, of de geschatte waarde moet worden betaald, binnen de termijn door de 

ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt, te stellen. 
Bij gebreke van het een en het ander wordt vervangende vrijheidsstraf of voorziening in de opvoeding ten uitvoer gelegd. De artikelen 

40, vierde en vijfde en zevende tot en met negende lid, en 42 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat te allen tijde ook 
algehele bevrijding mogelijk is door uitlevering alsnog van alle verbeurdverklaarde voorwerpen. 
 

Artikel 5311 
 

Alle kosten van gevangenisstraf, hechtenis en plaatsing in een staatswerkinrichting komen ten laste, alle opbrengst van geldboeten en 
verbeurdverklaringen ten bate van de Staatskas. 
 

Artikel 5412 
 

In de gevallen waarin de rechter krachtens de wet de openbaarmaking zijner uitspraak gelast, bepaalt hij tevens de wijze waarop aan 
die last uitvoering wordt gegeven. 

De kosten van openbaarmaking worden in de uitspraak op een bepaald bedrag geschat. 
Dit bedrag moet door de veroordeelde worden betaald binnen de termijn door de ambtenaar, in wiens naam de tenuitvoerlegging van 

het vonnis geschiedt, te stellen. 
Bij gebreke van betaling wordt vervangende vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd. De artikelen 40, vierde en vijfde en zevende tot en met 

negende lid, en 42 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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TWEEDE AFDELING13 

 MAATREGELEN 
 

Artikel 54a14 
 
 Alle kosten van tenuitvoerlegging van de in deze afdeling bedoelde maatregelen, met uitzondering van de kosten van het verhaal, de 
invorderingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van, al hetgeen door die tenuitvoerlegging wordt verkregen komt ten bate van de 
staat. 
 Artikel 54b15 
 
1.  Onttrekking aan het verkeer en de verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk 

verkregen voordeel kan worden uitgesproken: 
1e. bij de rechterlijke einduitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld; 
2e. bij een andere rechterlijke einduitspraak waarbij wordt vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan; 
3e. bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar ministerie waarbij wordt vastgesteld dat een strafbaar 

feit is begaan. 
 
2.  Deze maatregelen kunnen tezamen met straffen en met andere maatregelen worden opgelegd. 
 
3. De verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel mag alleen bij 

afzonderlijke beschikking worden opgelegd als een strafrechtelijk f inancieel onderzoek tegen de betrokkene aan de vordering is 
voorafgegaan dat uiterlijk zes maanden voor de vordering is afgesloten. 

 
 Artikel 54c16 
 

1.  Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle in beslag genomen voorwerpen: 
 1e. die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen; 
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 2e. met betrekking tot welke het feit is begaan; 
 3e. met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid; 
 4e. met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd; 
 5e. die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd,  

een en ander voor zover zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen 
belang. 

2.  Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat 
het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet  of met het algemeen belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar 
het door hem begane feit, dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch alleen indien de voorwerpen kunnen 
dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan. 

 
3. De artikelen 50b en 50c zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 54d17 
 

1.  De verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel kan aan iemand 
worden opgelegd indien en voorzover wederrechtelijk voordeel is  verkregen door middel van of uit de baten van een strafbaar feit 
waarvan de rechter bewezen acht dat hij het heeft begaan. 

 
2. Indien op grond van het eerste lid een verplichting tot betaling wordt opgelegd kan deze tevens betrekking hebben op voordeel dat is 

verkregen door middel van of uit de baten van andere strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem 
zijn begaan. 

 
3. Indien op het in het eerste lid bedoelde feit een maximale geldboete is gesteld van f. 100.000.‐ of meer, kan de opgelegde verplichting tot 

betaling betrekking hebben op alle voordeel waarvan aannemelijk is dat de verdachte het op enigerlei wijze wederrechtelijk heeft 
verkregen. 

 
4.  De rechter stelt het bedrag vast waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat; onder voordeel is besparing van kosten 

begrepen; aan benadeelde derden in rechte toegekende vorderingen worden op het voordeel in mindering gebracht. 
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5.  De rechter kan het te betalen bedrag lager vaststellen dan het geschatte voordeel; rekening wordt gehouden met in eerdere rechterlijke 

beslissingen opgelegde verplichtingen tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 
 
 

Artikel 11218 
SURINAMER 

 
Surinamer is hij die deze staat bezit volgens de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap of op grond van een andere wettelijke 

regeling als Surinamer wordt behandeld. 
Met de Surinamer staat gelijk ieder ander wiens uitlevering bij de wet is verboden. 

 

 
PENAL PROCEDURE CODE: 

 Artikel 58 
1. De kantonrechter beslist op de terechtzitting of, in geval van een bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging of tegen 

de dagvaarding, bij de behandeling daarvan in raadkamer zo spoedig mogelijk over de vrijheidsbeneming van de verdachte, tegen wie hetzij 
een bevel tot inverzekeringstelling of tot verlenging daarvan, hetzij een bevel tot bewaring, tot gevangenneming of tot verlenging van bewaring 
of gevangenneming van kracht is. Indien hij in de gevallen en op de gronden, in artikel 56 vermeld, voortzetting van de vrijheidsbeneming nodig 
oordeelt, beveelt hij ambtshalve of op de vordering van de vervolgingsambtenaar de gevangenhouding van de verdachte, doch niet dan nadat 
hij deze heeft gehoord of heeft opgeroepen om te worden gehoord. Beveelt hij de gevangenhouding niet, dan heft hij dat bevel tot inverzeke‐
ringstelling of tot verlenging daarvan, of dat bevel tot voorlopige hechtenis op. 

2. In geval van schorsing van het onderzoek of indien geen schorsing plaatsheeft, maar na afloop van het onderzoek de uitspraak of de 
beslissing op het bezwaarschrift wordt uitgesteld, neemt de rechter zijn beslissing omtrent de vrijheidsbeneming van de verdachte niet later 
dan die beslissing tot schorsing of uitstel. 

3. Na de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, maar vóór de aantekening van beroep van zijn einduitspraak kan de 
kantonrechter in de gevallen en op de gronden, in artikel 56 vermeld, ambtshalve of op de vordering van de vervolgingsambtenaar de 
gevangenneming van de verdachte bevelen. Desgeraden hoort hij de verdachte vooraf; hij is te dien einde bevoegd, zo nodig onder bijvoeging 
van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding te gelasten. 

4. Het Hof van Justitie kan in de gevallen en op de gronden, in artikel 56 vermeld, op de vordering van de vervolgingsambtenaar of, in het 
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onder b bedoelde geval, ook ambtshalve de gevangenneming van de verdachte bevelen: 
a. vóór de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg, indien zodanig bevel nodig is om diens uitlevering te 

verkrijgen; 
b. na de aantekening van beroep van de einduitspraak van de kantonrechter. In dit geval is de laatste volzin van het voorgaande lid van 

overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 60 

1. Het bevel tot gevangenneming, bedoeld in het vierde lid, onder a van artikel 58, is, zolang de uitlevering niet heeft plaatsgevonden, 
geldig voor onbepaalde termijn, maar blijft na de uitlevering slechts van kracht gedurende een termijn van ten hoogste dertig dagen, welke 
ingaat op het ogenblik van de uitlevering. 

2. Op de vordering van de vervolgingsambtenaar kan het Hof van Justitie na die uitlevering, zolang het onderzoek op de terechtzitting in 
eerste aanleg nog niet is aangevangen, de gevangenneming in de gevallen en op de gronden, in artikel 56 vermeld, telkens van ten hoogste 
dertig tot dertig dagen verlengen, onverminderd het bepaalde in artikel 60a. Het bepaalde in de laatste drie leden van artikel 57 is van over‐
eenkomstige toepassing. 
 
TITEL VIII 
 INTERNATIONALE RECHTSHULP 
 
 EERSTE AFDELING 
 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Artikel 467 

1. De navolgende artikelen van deze Titel zijn van toepassing op verzoeken om rechtshulp door autoriteiten van een vreemde staat in 
verband met een strafzaak gedaan en gericht tot een al dan niet met name aangeduid orgaan van de justitie of de politie in Suriname, voor 
zover in de afdoening niet is voorzien in het bepaalde bij of krachtens andere wetten. 

2. Als verzoeken om rechtshulp worden aangemerkt verzoeken tot het verrichten van handelingen van onderzoek of het verlenen van 
medewerking daaraan, het toezenden van documenten, dossiers of stukken van overtuiging of het geven van inlichtingen, dan wel het 
betekenen of uitreiken van stukken of het doen van aanzeggingen of mededelingen aan derden. 
 
 Artikel 468 

Het verzoek wordt, zo het niet tot de Procureur‐Generaal is gericht, door de geadresseerde onverwijld aan deze doorgezonden. 
 
 Artikel 469 

De Procureur‐Generaal beslist in het belang van een spoedige en doelmatige afdoening onverwijld omtrent het aan het verzoek te geven 



gevolg.  
 
 Artikel 470 

1. Voor zover het verzoek is gegrond op een verdrag, wordt daaraan zoveel mogelijk het verlangde gevolg gegeven. 
2. In gevallen waarin het betreft een redelijk verzoek dat op een verdrag is gegrond, alsmede in gevallen waarin het toepasselijke verdrag 

niet tot inwilliging verplicht, wordt aan het verzoek voldaan, tenzij de inwilliging in strijd is met een wettelijk voorschrift. 
 
 Artikel 471 

Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven: 
a. in gevallen waarin grond bestaat voor het vermoeden dat het is gedaan ten behoeve van een onderzoek, ingesteld met het oogmerk de 

verdachte te vervolgen, te straffen of op andere wijze te treffen in verband met zijn godsdienstige of staatkundige overtuiging, zijn 
nationaliteit, zijn ras of de groep van de bevolking waartoe hij behoort; 

b. voor zover inwilliging zou strekken tot het verlenen van medewerking aan een vervolging of berechting welke onverenigbaar is met het 
aan artikel 94 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 235, eerste lid, van dit Wetboek ten grondslag liggende beginsel; 

c. voor zover het is gedaan ten behoeve van een onderzoek naar feiten terzake waarvan de verdachte in Suriname wordt vervolgd. 
 
 Artikel 472 

1. Aan verzoeken ten behoeve van een onderzoek naar strafbare feiten van politieke aard, of daarmee verband houdende feiten, wordt, 
tenzij het verdrag tot inwilliging verplicht, niet voldaan dan krachtens een van de regering verkregen machtiging. Die machtiging kan alleen 
worden gegeven voor verzoeken die op een verdrag zijn gegrond. De beslissing op het verzoek wordt langs diplomatieke weg ter kennis van de 
autoriteiten van de verzoekende Staat gebracht. 

2. Aan verzoeken, die zijn gedaan ten behoeve van een onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen, 
douane, deviezen, of daarmee verband houdende feiten, en waarvan de inwilliging van belang kan zijn voor's Lands belastingdienst, dan wel 
aan verzoeken betrekking hebbende op gegevens welke onder's Lands belastingdienst berusten of aan ambtenaren van deze dienst in de 
uitoefening van hun bediening bekend zijn geworden, wordt niet voldaan dan krachtens een van de regering verkregen machtiging. Die mach‐
tiging kan alleen worden gegeven voor verzoeken die op een verdrag zijn gegrond. 
 
 Artikel 47319 

1. De Procureur‐Generaal stelt een voor inwilliging vatbaar en op een verdrag gegrond verzoek van een buitenlandse rechterlijke 
autoriteit in handen van de rechter‐commissaris: 

a. indien het strekt tot het horen van personen die niet bereid zijn vrijwillig te verschijnen en de gevraagde verklaring af te leggen; 
b. indien uitdrukkelijk is gevraagd om een beëdigde verklaring of om een verklaring afgelegd ten overstaan van een rechter; 
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c. indien het met het oog op het verlangde gevolg nodig is, dat andere dan openbare plaatsen tegen de wil van de rechthebbende 
worden betreden, of dat stukken van overtuiging in beslag worden genomen. 

2. In andere dan de in het vorige lid voorziene gevallen kan de Procureur‐Generaal het verzoek van een buitenlandse rechterlijke 
autoriteit in handen van de rechter‐commissaris stellen. 

3. De overlegging van het verzoek geschiedt bij een schriftelijke vordering, waarin wordt omschreven welke verrichtingen van de rechter‐
commissaris worden verlangd. 

4. De in het vorige lid bedoelde vordering kan te allen tijde worden ingetrokken. 
 
 Artikel 474 

1. Voor zover de in artikel 473, derde lid, bedoelde vordering is gedaan met het oog op de voldoening aan een voor inwilliging vatbaar en 
op een verdrag gegrond verzoek van een buitenlandse rechterlijke autoriteit, heeft zij dezelfde rechtsgevolgen als een vordering tot het 
instellen van een gerechtelijk vooronderzoek, zulks voor wat betreft: 

a. de bevoegdheden van de rechter‐commissaris ten aanzien van de door hem te horen verdachten, getuigen en deskundigen, alsmede 
die tot het betreden van plaatsen, het verrichten van huiszoeking en het in beslag nemen van stukken van overtuiging; 

b. de bevoegdheden van de vervolgingsambtenaar; 
c. de rechten en verplichtingen van de door de rechter‐commissaris te horen personen; 
d. de bijstand van een raadsman; 
e. de verrichtingen van de griffier. 
2. Vatbaar voor inbeslagneming, overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, zijn stukken van overtuiging die daarvoor vatbaar zouden 

zijn, indien het feit in verband waarmee de rechtshulp is gevraagd, in Suriname was begaan en dat feit, indien de verdachte in Suriname was, 
aanleiding zou kunnen geven tot uitlevering aan de verzoekende Staat. 

3. Ter voldoening aan een verzoek om rechtshulp kan, anders dan overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel, geen gebruik van 
dwangmiddelen worden gemaakt. 
 
 Artikel 475 

1. De rechter‐commissaris doet het verzoek, na bijvoeging van de processen‐verbaal van de door hem afgenomen verhoren en die van 
zijn verdere verrichtingen, zo spoedig mogelijk teruggaan naar de Procureur‐Generaal. 

2. De door de rechter‐commissaris in beslag genomen stukken van overtuiging worden ter beschikking van de Procureur‐Generaal 
gesteld, voor zover het Hof van Justitie, met inachtneming van het toepasselijke verdrag, daartoe verlof verleent. 

3. Tenzij aannemelijk is dat de rechthebbenden op de in beslag genomen stukken van overtuiging niet in Suriname verblijf houden, wordt 
het krachtens het vorige lid vereiste verlof slechts verleend onder het voorbehoud, dat bij de afgifte aan de buitenlandse autoriteiten wordt 
bedongen, dat de stukken zullen worden teruggezonden zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt. 

4. Het bepaalde bij en krachtens de artikelen 102‐105, 107, 460, 462‐464 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het 
in artikel 460 bedoelde klaagschrift wordt ingediend bij en behandeld door het Hof van Justitie. 



 
 Artikel 476 

1. Het betekenen en uitreiken van stukken aan derden, ter voldoening aan een verzoek om rechtshulp, geschiedt met overeenkomstige 
toepassing van de wettelijke voorschiften betreffende het betekenen en uitreiken van Surinaamse stukken van vergelijkbare strekking. 

2. Is bij een voor inwilliging vatbaar verzoek uitdrukkelijk de voorkeur gegeven aan betekening of uitreiking aan de geadresseerde in 
persoon, dan wordt zoveel mogelijk dienovereenkomstig gehandeld. 
 
 Artikel 477 

Onder verdrag wordt verstaan een voor Suriname verbindend verdrag als bedoeld in artikel 113 van de Grondwet. 
 
 ZESDE BOEK 
 TENUITVOERLEGGING EN KOSTEN 
 
 TITEL 1 
 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Artikel 480 

De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt overeenkomstig door de Minister van Justitie en Politie te stellen richtlijnen 
op last van het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 481 

De beledigde partij die zich in het geding over de strafzaak gevoegd heeft, doet zelf het vonnis, voor zover hare vordering aangaat, ten 
uitvoer leggen, op de wijze bepaald voor vonnissen in burgerlijke zaken. Indien het een mondeling vonnis geldt, geschiedt de tenuitvoerlegging 
uit kracht van een mededeling van de griffier, houdende afschrift van de aantekening van het vonnis, vermeldende de beledigde partij, degene 
tegen wie en de rechter door wie het vonnis is gewezen, en dragende aan het hoofd de woorden: "In naam der Republiek". 
 
 Artikel 482 

Indien bij dit Wetboek enige betekening, dagvaarding, oproeping, kennisgeving, aanzegging of andere mededeling is voorgeschreven, 
geschiedt deze indien niet anders is bepaald, op last van het openbaar ministerie. 
 
 Artikel 483 

1. Het openbaar ministerie kan, voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke of eigen beslissingen, de nodige bijzondere of algemene last 
geven aan de deurwaarders en aan de dienaren der openbare macht. 

2. Artikel 136, tweede en derde lid, is ten aanzien van alle ambtenaren door wie of op wier last de tenuitvoerlegging geschiedt, van 



toepassing. 
 
 TWEEDE AFDELING 
 UITVOERBAARHEID VAN BESLISSINGEN 
 
 Artikel 48420 

1. Voor zover niet anders is bepaald, mag geen beslissing worden ten uitvoer gelegd, zolang daartegen nog verzet of hoger beroep 
openstaat en zo dit rechtsmiddel is aangewend, totdat het is ingetrokken of daarop is beslist. 

2. Een vonnis in eerste aanleg bij verstek gewezen, kan worden ten uitvoer gelegd na de betekening van een mededeling, als bedoeld in 
artikel 353, of, indien zodanige mededeling niet behoeft te geschieden, na de uitspraak. Door verzet of hoger beroep wordt de 
tenuitvoerlegging geschorst of opgeschort. Deze laatste bepaling geldt niet: 

1�. voor bevelen bij het vonnis verleend, welke dadelijk uitvoerbaar zijn; 
2�. indien naar het oordeel van het openbaar ministerie vaststaat, dat het rechtsmiddel na het verstrijken van de daarvoor vastgestelde 

termijn is aangewend, tenzij op verzoek van degene die het middel aanwendde, en na zijn verhoor, indien hij dit bij het verzoek heeft gevraagd, 
de kantonrechter die het vonnis heeft gewezen anders bepaalt. 
 
 Artikel 485 

Indien een vonnis, in eerste aanleg bij verstek gewezen uitvoerbaar is geworden, maar nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, kan de 
beslissing van de kantonrechter ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen slechts worden tenuitvoergelegd, nadat door de griffier een 
nauwkeurige beschrijving van die voorwerpen is opgemaakt en op de griffie nedergelegd. 
 
 Artikel 486 

Voor zover betreft veroordelende vonnissen, blijft ook nadat zij in kracht van gewijsde zijn gegaan, indien de veroordeelde dit 
uitdrukkelijk verlangt, de tenuitvoerlegging opgeschort gedurende de volgende acht dagen. 
 
 Artikel 487 

1. Binnen de in het voorgaande artikel bepaalde termijn kan de veroordeelde een verzoekschrift om gratie ongesloten inleveren of doen 
inleveren bij de griffier van het gerecht dat het vonnis heeft uitgesproken of, in de gevallen bij staatsbesluit genoemd, ook bij de ambtenaar of 
zijn vervanger, bij dat besluit aangewezen. 

2. De ambtenaar of zijn vervanger, bij dat besluit aangewezen, tekent van elke inlevering die bij hem heeft plaatsgevonden in een daartoe 
bestemd register de dag aan, waarop zij is geschied, en geeft van die inlevering onverwijld op de snelst mogelijke wijze kennis aan de griffier 
van het gerecht, in het voorgaande lid bedoeld en aan het openbaar ministerie; hij doet voorts het verzoekschrift onverwijld op de snelst 
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mogelijke wijze aan de griffier toekomen. 
3. De griffier tekent van elke inlevering, die bij hem heeft plaatsgevonden of waarvan hij ingevolge het voorgaande lid in kennis is gesteld, 

in een daartoe bestemd register de dag aan, waarop zij is geschied, en geeft van die inlevering onverwijld schriftelijk kennis aan het openbaar 
ministerie. Hij verzendt het bij hem ingeleverde of ingevolge het voorgaande lid aan hem toegezonden verzoekschrift onmiddellijk aan de 
Minister van Justitie en Politie. 

4. Door de inlevering blijft de tenuitvoerlegging opgeschort zolang op het verzoek niet is beschikt. 
 Artikel 488 

Ook buiten het geval bij het voorgaand artikel bedoeld, blijft de nog niet aangevangen tenuitvoerlegging opgeschort, zolang niet beschikt 
is op een verzoekschrift om gratie, met welks indiening het openbaar ministerie schriftelijk is bekend gemaakt. 
 
 Artikel 489 

1. Indien echter de tenuitvoerlegging is toegelaten of niet van de gehele straf gratie is verleend, wordt het vonnis zodra mogelijk ten 
uitvoer gelegd. 

2. Voor zover de straf bestaat in geldboete of verbeurdverklaring van niet in beslag genomen voorwerpen, wordt door de ambtenaar in 
wiens naam de tenuitvoerlegging geschiedt, een bepaalde termijn van ten hoogste twee maanden gesteld, binnen welke de geldboete moet 
worden voldaan, of de verbeurdverklaarde voorwerpen moeten worden uitgeleverd of wel het geldelijk bedrag waarop zij bij de uitspraak zijn 
geschat, moet worden betaald. Die termijn kan door die ambtenaar telkens worden verlengd, doch mag nimmer de duur van twee jaren te 
boven gaan. 
 
 Artikel 490 

1. Indien voor de tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, houdende veroordeling tot vrijheidsstraf of tot de straf 
van berisping, de veroordeelde krankzinnig is geworden, beveelt het gerecht dat het vonnis heeft uitgesproken, de opschorting der 
tenuitvoerlegging. 

2. De opschorting wordt bevolen, hetzij op de vordering van het openbaar ministerie, hetzij op het verzoekschrift van de raadsman van 
de veroordeelde. Ten aanzien van de raadsman gelden de bepalingen van de Derde Titel van het Eerste Boek. 

3. Na het herstel wordt het bevel tot opschorting door hetzelfde gerecht, op vordering van het openbaar ministerie, ingetrokken. 
 
 Artikel 491 

1. Indien, ondanks de krankzinnigheid van de veroordeelde, de tenuitvoerlegging van andere dan bij het voorgaand artikel bedoelde straf 
mogelijk is, wordt de curator op de gewone wijze tot voldoening aan het vonnis uitgenodigd. Zo de veroordeelde nog geen curator heeft, wordt 
deze zo nodig te dien einde benoemd op de vordering van het openbaar ministerie, op welks last de tenuitvoerlegging moet plaatshebben. 

2. Ten aanzien van de vervangende straf is het voorgaand artikel van toepassing. 
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