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1.1.1

Artikel 126uc
1.In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de opsporingsambtenaar in het belang
van het onderzoek van degene die daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komt en die anders
dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt, vorderen bepaalde opgeslagen of
vastgelegde identificerende gegevens van een persoon te verstrekken.
2.Artikel 126nc, tweede tot en met vijfde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
3.Van de verstrekking van identificerende gegevens maakt de opsporingsambtenaar procesverbaal op, waarin hij vermeldt:

o a.de gegevens, bedoeld in artikel 126nc, vierde lid;
o b.de verstrekte gegevens;
o c.een omschrijving van het georganiseerd verband;
o d.de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste
lid, zijn vervuld.
1.1.2

Artikel 126ud
1.In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang
van het onderzoek van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang
heeft tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens, vorderen deze gegevens te
verstrekken.
2.Artikel 126nd, tweede tot en met vierde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
3.De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens proces-verbaal opmaken,
waarin worden vermeld:

o a.de gegevens, bedoeld in artikel 126nd, derde lid;
o b.de verstrekte gegevens;
o c.een omschrijving van het georganiseerd verband;
o d.de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste
lid, zijn vervuld;

o e.de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek worden gevorderd.
1.1.3

Artikel 126ue
1.In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang
van het onderzoek bepalen dat een vordering als bedoeld in artikel 126ud, eerste lid, van
degene die anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt, betrekking kan
hebben op gegevens die eerst na het tijdstip van de vordering worden verwerkt. De periode
waarover de vordering zich uitstrekt is maximaal vier weken en kan telkens met maximaal vier
weken worden verlengd. De officier van justitie vermeldt deze periode in de vordering.
Deartikelen 126nd, tweede tot en met vierde lid en zevende lid, en 126ud, derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
2.In een geval als bedoeld in het eerste lid bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van
de vordering wordt beëindigd zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld
in artikel 126ud, eerste lid. Een wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van de
vordering vindt schriftelijk plaats. Artikel 126nd, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3.Indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, kan de officier van justitie in een
geval als bedoeld in het eerste lid in de vordering bepalen dat degene tot wie de vordering is
gericht de gegevens direct na de verwerking verstrekt, dan wel telkens binnen een bepaalde
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periode na de verwerking verstrekt. De officier van justitie behoeft hiervoor een voorafgaande
schriftelijke machtiging, op zijn vordering te verlenen door de rechter-commissaris, evenals
voor een wijziging, aanvulling of verlenging van de vordering. Artikel 126l, zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing.
1.1.4

Artikel 126uf
1.In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden
vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in artikel 126nd, tweede lid, derde
volzin, deze gegevens vorderen.
2.De artikelen 126nf, tweede en derde lid, en 126nd, derde, vierde en zevende lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
3.De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens proces-verbaal opmaken,
waarin worden vermeld:

o a.de gegevens, bedoeld in artikel 126nd, derde lid;
o b.de verstrekte gegevens;
o c.een omschrijving van het georganiseerd verband;
o d.de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste
lid, zijn vervuld;

o e.de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek worden gevorderd.
1.1.5

Artikel 126ug
1.Een vordering als bedoeld in artikel 126uc, eerste lid, 126ud, eerste lid, of 126ue, eerste en
derde lid, en artikel 126uf, eerste lid kan worden gericht tot de aanbieder van een openbaar of
een niet-openbaar telecommunicatienetwerk, onderscheidenlijk de aanbieder van een openbare
of een niet-openbare telecommunicatiedienst, voor zover de vordering betrekking heeft op
andere gegevens dan die welke gevorderd kunnen worden door toepassing van de artikelen
126u en126ua. De vordering kan geen betrekking hebben op gegevens die zijn opgeslagen in
het geautomatiseerde werk van de aanbieder en niet voor deze bestemd of van deze afkomstig
zijn.
2.In een geval als bedoeld in artikel 126o, eerste lid, kan de officier van justitie, indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, van de aanbieder van wie redelijkerwijs kan
worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in de laatste volzin van het
eerste lid, deze gegevens vorderen, voor zover zij klaarblijkelijk afkomstig zijn van een persoon
ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze
betrokken is bij het in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven, voor hem
bestemd zijn, op hem betrekking hebben of hebben gediend tot het in dat georganiseerd
verband beramen of plegen van een misdrijf, of klaarblijkelijk met betrekking tot die gegevens
in dat georganiseerd verband een misdrijf wordt beraamd of gepleegd.
3.Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan niet worden gericht tot de verdachte. Artikel
96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4.Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gedaan na voorafgaande
schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechtercommissaris. Artikel 126l, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
5.Artikel 126nd, derde tot en met vijfde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

1.1.6

Artikel 126uh
1.De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek dit vordert, bij of terstond na
de toepassing van artikel 126ud, eerste lid,126ue, eerste of derde lid, of 126uf, eerste lid,
degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van
versleuteling van de in deze artikelen bedoelde gegevens, bevelen medewerking te verlenen
aan het ontsleutelen van de gegevens door de versleuteling ongedaan te maken, dan wel deze
kennis ter beschikking te stellen.

LEXING ®

2

ALAIN BENSOUSSAN SELAS

01 04 2015

2.Het bevel wordt niet gegeven aan de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
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