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1. Inleiding
/. /. Historische achtergrond
Het onderhavige wetsvoorstel en deze memorie van toelichting
berusten op de voorstellen, vervat in het Eindrapport van de Werkgroep
legislatieve projecten vermogenssancties, dat in september 1988 aan de
ondergetekende is aangeboden'. Deze werkgroep werd eind 1986
ingesteld. De beslissing tot instelling van deze werkgroep, bestaande uit
departementale ambtenaren en leden van de zittende en staande magis–
tratuur, maakte deel uit van een algehele herbezinning ten departemente
op de doelmatigheid van het functioneren van de strafrechtelijke vermo–
genssancties. Onderdeel van die herbezinning vormde ook de ontwik–
keling van voorstellen tot aanpassing en verhoging van een aantal boete–
sancties en van bepaalde transactietarieven en tot verbetering van de
inning van transactiebedragen en geldboeten.
Daarnaast werd onderkend, vooral in het licht van het toen zojuist
uitgebrachte rapport aan de Recherche adviescommissie van de door de
Alkmaarse Hoofdofficier van Justitie mr A.N.A. Josephus Jitta voorge–
zeten werkgroep «financiële facetten van ernstige vormen van crimina–
liteit», dat het bestaande wettelijke instrumentarium ontoereikend is om
op doeltreffende wijze door misdaad verkregen vermogenswinsten op te
sporen, de omvang daarvan te bepalen, deze veilig te stellen en uitein–
delijk krachtens rechterlijk vonnis te ontnemen.
Het besef, dat juist een op de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel gerichte opsporing en vervolging tot een meer gepro–
nonceerde doelstelling van de strafrechtspleging zou moeten worden
verheven omdat daarvan zowel een belangrijke generaal-preventieve
alsook een rechtsherstellende werking kan uitgaan is de laatste jaren,
niet alleen in Nederland, maar alom sterk gegroeid. Verderop in deze
memorie zal op de internationale aspecten nader worden ingegaan.
1.2. Verhouding met het Eindrapport van de werkgroep legislatieve
projecten vermogenssancties

1

Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
De Nederlandse Orde van Advocaten
heeft doen weten van het uitbrengen van
een advies af te zien.
2

Na ontvangst van het Eindrapport van de Werkgroep legislatieve
projecten vermogenssancties heeft de ondergetekende dit voor advies
toegezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden, de Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden, de Procureurs-Generaal bij de
gerechtshoven, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Neder–
landse Orde van Advocaten2 en de Koninklijke Vereniging van Gerechts–
deurwaarders.
De door bovengenoemde instanties uitgebrachte adviezen zijn, met het
voornoemde Eindrapport, ter informatie van de leden van de Staten–
Generaal ter gelegenheid van de indiening van dit wetsvoorstel ter inzage
aan de griffies van de beide Kamers toegezonden. De Koninklijke
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders heeft niet schriftelijk geadviseerd,
doch in de vorm van een mondeling overleg ten departemente, waarvan
verslag is opgemaakt. Dat verslag bevindt zich bij de ter inzage
verstrekte stukken.'
Naar aanleiding van de ingewonnen adviezen heeft de ondergetekende
besloten de voorstellen, vervat in het voornoemde Eindrapport, als
grondslag voor het onderhavige wetsvoorstel te laten dienen. Waar de
adviezen daartoe aanleiding gaven zijn op onderdelen de nodige aanpas–
singen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangebracht.
Niettemin volgt het thans ingediende wetsvoorstel de opzet en structuur
van het Eindrapport en is ook de onderhavige memorie van toelichting in
belangrijke mate identiek aan de toelichting in het Eindrapport. Ter
bevordering van de leesbaarheid is er van afgezien in deze memorie
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slechts te volstaan met een bespreking van de afwijkingen van het
Eindrapport en een verwijzing daarnaar voor het overige. Wel zal, waar
dat dienstig lijkt, expliciet in deze memorie worden aangegeven op welke
punten en in welke mate van de in het Eindrapport vervatte voorstellen is
afgeweken.
1.3. Probleemstelling
De wettelijke voorschriften op het gebied van het vermogenssanctie–
recht zijn bij de Wet vermogenssancties van 31 maart 1983 (Stb. 1983,
153) ingrijpend herzien. Die herziening stond niet op zich zelf maar werd
vooraf gegaan door de wet van 8 september 1976 (Stb. 1976, 484),
houdende herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvordering betreffende de tenuitvoerlegging van
vermogensstraffen, en werd gevolgd door de wet van 10 maart 1984
(Stb. 1984, 91) tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van
strafbare feiten in geldboetecategorieën.
De bij deze drie wetten doorgevoerde wijzigingen, welke zijn terug te
voeren op de voorstellen van de in 1966 ingestelde Commissie-vermo–
genssancties (Commissie van Binsbergen), hebben in veel opzichten
belangrijke vernieuwingen in het vermogenssanctierecht aangebracht,
waarmee de praktijk van de strafrechtstoepassing stellig is gediend.
Niettemin blijkt het bestaande strafrechtelijke en strafvorderlijke instru–
mentarium onvoldoende mogelijkheden te bieden om de hand te leggen
op grote crimineel verworven vermogenswinsten. De laatste jaren is overigens niet alleen in Nederland - de behoefte om slagvaardiger te
kunnen optreden tegen bepaalde, dikwijls zeer complexe en geraffi–
neerde, vormen van uiterst lucratieve criminaliteit toegenomen. Dit hangt
samen met de mate waarin die vormen van criminaliteit en de
maatschappelijke ongerustheid daarover in omvang zijn toegenomen. Te
denken valt aan diverse vormen van dikwijls georganiseerde criminaliteit,
zoals de grote internationale handel in verdovende middelen, fraude en
valsheid in geschrift met aanzienlijke financiële gevolgen, misbruik van
overheidsvoorzieningen, ontvoeringen en vrouwenhandel en bepaalde
vormen van milieucriminaliteit.
De met deze vormen van criminaliteit gemoeide financiële opbrengsten
kunnen zo omvangrijk zijn dat de geldstraffen, waarmee de strafbare
feiten zijn bedreigd, daarbij in het niet vallen. Bovendien is het opspo–
ringsonderzoek in zulke zaken dikwijls zeer gecompliceerd, arbeidsin–
tensief en tijdrovend en daardoor uiterst kostbaar. En naar de mate
waarin de politie en justitie minder mogelijkheden hebben om deze
vormen van criminaliteit effectief te bestrijden door een aanpak gericht
op de ontneming van het financieel gewin, zal het verschijnsel in omvang
toenemen en uiteindelijk het algemeen maatschappelijk normbesef infec–
teren.
Voor een deel liggen de problemen in het zoeken naar een antwoord
voor politie en justitie op het gebied van de beschikbaarheid van
voldoende mankracht en deskundigheid om dikwijls moeilijk te traceren
financiële bronnen of ingewikkelde financiële constructies bloot te
leggen. Voor een ander deel zijn die problemen terug te voeren op de
systematiek van en beperkingen in de bestaande wetgeving. Op dat punt
beoogt het onderhavige wetsvoorstel de nodige veranderingen aan te
brengen, door voorzieningen te treffen, waardoor in de toekomst het op
financieel gewin gericht onderzoek beter kan worden georganiseerd en
ruimere mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel worden geboden.
In de bestaande wetgeving worden de volgende punten als belemme–
ringen of tekortkomingen voor een doelmatige toepassing van het straf–
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recht als instrument voor het afromen van criminele vermogenswinsten
ervaren.
a. De bestaande maatregel van ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel (art. 36e Sr) kan slechts worden toegepast ten
aanzien van voordeel, waarvan aan de hand van de in het Wetboek van
Strafvordering opgesomde bewijsmiddelen is bewezen, dat het van het
telastegelegde en bewezen strafbare feit afkomstig is. Dergelijk bewijs
blijkt in de praktijk zeer moeilijk te leveren.
b. Er bestaan in het Wetboek van Strafvordering geen op het bepalen
van de aard en omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel gerichte
procedures. Er is slechts een lapidaire bepaling in artikel 185, welke
veronderstelt, dat dergelijk onderzoek en marge van een gerechtelijk
vooronderzoek zal worden gevoerd. Gelet op de traditionele functie van
het gerechtelijk vooronderzoek, waarin het verhoor van verdachte en van
getuigen centraal staat, en op de gebruikelijke duur van dergelijk
onderzoek (gemiddeld rond de drie maanden), blijkt er in de praktijk van
gericht financieel onderzoek onvoldoende terecht te komen.
c. Een belangrijk gemis in deze is ook het ontbreken van mogelijk–
heden tot het leggen van conservatoir beslag op goederen van de
verdachten ten einde te verzekeren dat daarop een ontnemingsmaat–
regel, wanneer deze eenmaal door de rechter is opgelegd en voor tenuit–
voerlegging vatbaar geworden, ook daadwerkelijk kan worden geëxecu–
teerd. Thans loopt men het aanmerkelijke risico dat de verdachte zijn
vermogenswinsten tijdig heeft weten te verbergen of weg te maken en
dat de justitie uiteindelijk achter het net vist.
d. Wanneer desalniettemin een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd
en het daarmee gemoeide bedrag niet wordt betaald, noch kan worden
verhaald, dan rest slechts het alternatief van maximaal zes maanden
vervangende hechtenis, hetgeen in geen verhouding kan staan tot de
omvang van het geconstateerde wederrechtelijk verkregen voordeel.
e. Wil men een gedegen financieel onderzoek naar de omvang van
wederrechtelijk verkregen voordeel kunnen instellen, dan zal daarvoor de
nodige tijd beschikbaar moeten zijn, voorafgaand aan het aanhangig
maken van de zaak ter terechtzitting. Die tijd pleegt in de praktijk onvol–
doende te zijn, zeker in de gevallen waarin de verdachte in voorlopige
hechtenis is genomen en zijn zaak dus binnen een beperkte termijn
aanhangig moet zijn gemaakt.
f. Een gedegen financieel onderzoek vraagt echter niet alleen tijd maar
ook gekwalificeerde menskracht. Ook daaraan ontbreekt het in de
huidige structuur. Het gekwalificeerde personeel binnen het opsporings–
en vervolgingsapparaat en binnen de zittende magistratuur kan niet
worden ingezet voor datgene, wat in het bestaande strafrechtelijk
systeem steeds als een nevenactiviteit, als een bijkomstigheid is gezien.
Prioriteiten kunnen in deze alleen worden verlegd als ook uit het daartoe
wettelijk ter beschikking gestelde instrumentarium blijkt, dat de wetgever
in deze een koerswijziging wenselijk acht.
g. De functie van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen
voordeel kan niet, zeker niet ten volle, worden vervuld door hoge boeten.
Daargelaten de strafrechtssystematische bezwaren die daartegen
bestaan, en die verderop in deze memorie nader worden onderbouwd,
blijven boeten als straffen wettelijk gemaximeerd en is hun vaststelling
gerelateerd aan het draagkrachtbeginsel. Ook voor boeten geldt
overigens een beperkte maximale duur van vervangende hechtenis.
h. In de praktijk pleegt, om voor bovenstaande belemmeringen en
tekortkomingen een oplossing te vinden, nog wel eens de toevlucht te
worden gezocht in een aanvullende aanpak met instrumenten uit de
fiscale wetgeving. De doelstelling van de fiscale wetgeving is echter een
fundamenteel andere dan die van de strafwetgeving en het lijkt niet
wenselijk deze oneigenlijke methode als methode ter verwezenlijking van
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met het strafrecht na te streven doeleinden verder tot ontwikkeling te
laten komen. Daar komt bij dat fiscale middelen alleen hanteerbaar zijn
jegens personen die naar Nederlands recht belastingplichtig zijn, en dat
omvat niet dezelfde kring als degenen die onder de werking van de
Nederlandse strafwet vallen. Dan zij nog daargelaten dat een fiscale
bensdering geen uitzicht biedt op vruchtbare internationale samen–
werking, hetgeen voor het naspeuren van de bewegingen van
geldstromen die wederrechtelijk verkregen voordeel vertegenwoordigen
toch een essentieel vereiste zal zijn.
i. Ten slotte moet worden geconstateerd dat vormen van georgani–
seerde criminaliteit of crimineel ondernemerschap die aanzienlijke
hoeveelheden wederrechtelijk voordeel genereren de laatste jaren
aanmerkelijk zijn toegenomen, niet in het minst door de sterk toege–
nomen wereldwijde handel in verdovende middelen, waarin ons land een
niet onaanzienlijke doorvoerfunctie blijkt te vervullen, en dat ook interna–
tionaal de behoefte om het bestaande strafrechtelijk instrumentarium te
versterken met het oog op een buitgerichte, criminele vermogenswinsten
afromende, aanpak recentelijk duidelijk is toegenomen. De overtuiging
neemt alom toe, dat een antwoord op dien vormen van criminaliteit niet
primair moet worden gezocht in meer en langere vrijheidsstraffen, maar
in confiscatie van bezittingen en ontneming van de financiële
opbrengsten.
Met het treffen van de nodige wettelijke voorzieningen is evenwel niet
verzekerd dat die voorzieningen ook optimaal zullen worden benut.
Daarvoor is nodig dat voldoende hoog gekwalificeerd opsporingsper–
soneel beschikbaar is en wordt ingezet, en dat ook de justitie terzake
voldoende geoutilleerd is. Zulks vergt de nodige investeringen in oplei
dingen en organisatie, waaraan hoge prioriteit zal moeten worden
toegekend. Hierop zal aan het eind van deze toelichting nader worden
teruggekomen.
Daarnaast dient te worden bedacht, dat de vormen van criminaliteit
waar het hier om gaat, dikwijls internationale facetten hebben, doordat
de organisatie ervan internationaal wordt opgezet of het financieel gewin
in het buitenland wordt geïnvesteerd of ondergebracht. Internationale
samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en verbeurdverklaring of
ontneming van opbrengsten van zulke illegale activiteiten is dan ook een
essentieel vereiste voor een succesvolle aanpak. Daartoe dienen de
nodige internationale afspraken te worden getroffen en geformaliseerd.
L4. Doelstelling
Het wetsvoorstel beoogt - zo blijkt ook uit het intitulé - een verruiming
van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, voorzien in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht. Andere wijzigingsvoorstellen hebben in het licht
van deze hoofddoelstelling een marginale betekenis.
Van belang is echter te onderkennen, dat de voorstellen zijn geënt op
een in essentie in de huidige wetgeving reeds bestaand instituut, te
weten de mogelijkheid het strafrechtelijk systeem aan te wenden ten
behoeve van de ontneming van door strafbaar handelen verkregen, in
geld uit te drukken, profijt. Ook de vorm waarin zulks is te verwezenlijken
is in het bestaande strafrecht reeds gegeven, nl. de oplegging van een
als maatregel gekwalificeerde sanctie, bestaande uit de verplichting aan
de overheid een geldbedrag te voldoen, waarvan de hoogte door de
strafrechter is bepaald aan de hand van een schatting van de omvang
van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De tenuitvoerlegging van
deze sanctie geschiedt op dezelfde wijze als die van de geldboete, nl. bij
gebreke van betaling door verhaal op de goederen van de veroordeelde
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volgens het burgerlijk procesrecht en eventueel toepassing van vervan–
gende hechtenis.
Het bestaande systeem wordt met de voorliggende voorstellen dan ook
niet doorbroken, doch in zijn consequenties doorgedacht. Deze stelling
zal op verscheidene plaatsen in deze memorie nader worden toegelicht.
2. Hoofdlijnen van de voorgestelde wetswijzigingen
De kern van de voorgestelde wetswijzigingen bestaat uit een zestal
onderdelen. Deze betreffen:
i. het strafrechtelijk sanctiepakket, met name de uitbouw van de straf–
rechtelijke maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel en enkele wijzigingen in het toepassingsbereik van de straf van
verbeurdverklaring;
ii. de toepasselijkheid van conservatoire dwangmiddelen, enerzijds
door te voorzien in de mogelijkheid van conservatoir beslag tot zekerheid
voor de tenuitvoerlegging van hoge geldboeten en de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en anderzijds door
ook een regeling te treffen voor beslag op onroerende en andere regis–
tergoederen en aandelen en effecten op naam;
iii. de invoering van een specifiek op de bepaling van de omvang van
wederrechtelijk verkregen voordeel gericht financieel onderzoek, dat los
van het op de vervolging van de (vermoedelijke) dader van een strafbaar
feit gericht gerechtelijk vooronderzoek kan worden ingesteld;
iv. het maken van een onderscheid tussen een dadergerichte
vervolging en berechting en een buitgerichte opsporing en vaststelling
van de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel, hetgeen
uitmondt in een afscheiding van laatstgenoemde procedure van de
hoofdzaak;
v. een aanscherping, respectievelijk rationalisering van het executie–
recht, door een verruiming van de verhaalsmogelijkheden, een algemene
verhoging van de maximale duur van de vervangende hechtenis en de
invoering van een bijzondere vorm van vervangende hechtenis als
dwangmiddel ter nakoming van de verplichting wederrechtelijk verkregen
voordeel, waarvan de ontneming is gelast, af te staan;
vi. een verduidelijking van de procespositie van derden die aanspraak
(kunnen) maken te goeder trouw bezitter of eigenaar te zijn van, of recht–
hebbende op voorwerpen die voor verbeurdverklaring, onttrekking aan
het verkeer of ontneming als wederrechtelijk verkregen voordeel in
aanmerking zijn gebracht.
Elk van deze onderdelen behoeft nadere algemene toelichting.
3. Het strafrechtelijk sanctiepakket
3.1. Straffen en maatregelen
Het Nederlandse strafrechtelijke sanctiestelsel maakt onderscheid
tussen straffen en maatregelen. Dit onderscheid berust op, althans
veronderstelt, een verschil in karakter tussen beide soorten van sancties.
Dit verschil is, zeker op het terrein van de vermogenssancties, niet altijd
scherp te onderkennen en in de praktijk van de straftoemeting pleegt een
onderscheid tussen de functie van bijvoorbeeld de geldboete als straf en
de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als maatregel, of
de verbeurdverklaring als straf en de onttrekking aan het verkeer als
maatregel niet altijd de doorslag te geven. De hoogte van een boete
wordt dikwijls gerelateerd aan de vermoede omvang van de opbrengst
van een criminele transactie, met de bedoeling aldus die opbrengst af te
romen. Ook bij de wetgever is, met name bij de indeling van strafbepa–
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lingen in het Wetboek van Strafrecht in boetecategorieën, hier en daar
wel dezelfde benadering te bespeuren, waar op strafbare feiten die met
een betrekkelijk lage vrijheidsstraf zijn bedreigd, tegelijk een geldboete
van de hoogste categorie is gesteld (vgl. bijv. de artt. 327, 328bis en
328ter, 329, 336, 336a, 337, 340, 342, 345 en 417bis Sr).
Voor het afnemen van criminele opbrengsten is de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel geschreven. De
behoefte om niettemin de geldboete aan te wenden ter afroming van de
financiële opbrengst van criminele activiteiten is te verklaren uit het feit,
dat thans het Wetboek voor de toepassing van de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vereist, dat wordt
vastgesteld dat het te ontnemen voordeel door middel van of uit het
strafbare feit, waarvoor een veroordeling is uitgesproken, is verkregen en
niet uit enig ander feit. In de praktijk blijkt het niet altijd goed doenlijk
aan dit vereiste te beantwoorden en wordt het beoogde effect benaderd
met de oplegging van een hoge geldboete. Ook de grens tussen het
toepassingsgebied van de straf van verbeurdverklaring en dat van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt
niet altijd scherp getrokken. De mogelijkheid om ten behoeve van een
latere verbeurdverklaring voorwerpen in beslag te nemen en het
ontbreken daarvan ten behoeve van de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel zal de keuze dikwijls beinvloeden.
De ondergetekende heeft zich enerzijds gerealiseerd, dat het in de
praktijk niet altijd mogelijk is een scherpe scheiding tussen het toepas–
singsbereik van straffen en dat van maatregelen aan te leggen en dat de
rechter met de oplegging zowel van vermogensstraffen als van vermo–
gensmaatregelen in essentie hetzelfde kan beogen, nl. te bevorderen dat
in ieder geval materieel gewin dat door het plegen van strafbare feiten
zou zijn behaald ongedaan wordt gemaakt. Anderzijds berusten de
voorstellen van de ondergetekende wel op, en dienen zij ook te worden
verklaard uit, de erkenning dat er een wezenlijk onderscheid te maken
valt in rechtskarakter tussen straffen en maatregelen. In de sfeer van de
vermogenssancties is het belangrijkste verschil tussen de vermogensstraf
en de vermogensmaatregel, dat met de straf beoogd wordt aan de dader
vanwege zijn gedrag en zijn schuld daaraan een bepaald leed toe te
voegen. Een toevoeging, die door het herstel van de schade of teruggave
van wederrechtelijk ontvreemde of verkregen voorwerpen of de tegen–
waarde daarvan, niet wordt bewerkstelligd. De essentie is de relatie
tussen de schuld en de boetedoening. De vermogensmaatregelen zijn
niet op leedtoevoeging gericht doch op hetzij bescherming van de
maatschappij (onttrekking aan het verkeer), hetzij het herstel van een
rechtmatige toestand, doordat aan de veroordeelde wordt ontnomen wat
hem rechtens niet toekomt (ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel) of doordat de veroordeelde wordt verplicht toegebrachte
schade te vergoeden (de schadevergoedingsmaatregel als zelfstandige in
het Wetboek van Strafrecht op te nemen sanctie).
Bovendien worden de vaststelling van de schadevergoedingsmaatregel
en de ontnemingsmaatregel, anders dan de geldboete, niet door het
draagkrachtbeginsel beheerst. De omvang van die maatregelen hangt
immers of van de omvang van de toegebrachte schade, onderschei–
denlijk van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het zou naar het
oordeel van de ondergetekende ook niet juist zijn wanneer de hoogte van
aan het slachtoffer toe te kennen schade of de omvang van een
anderszins of rechtsherstel gerichte betalingsverplichting afhankelijk zou
worden gemaakt van de financiële draagkracht van degene die de schade
heeft toegebracht of het wederrechtelijk voordeel heeft genoten.
Voldoende waarborg tegen onevenredige benadeling van de veroor–
deelde en andere belanghebbenden moet worden gevonden in de
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omstandigheid dat de staat bij de invordering van de verschuldigde
bedragen niet als preferente schuldeiser geldt
De voorgestelde wetswijzigingen dienen te worden verstaan met deze
uitgangspunten voor ogen. Door de toepasbaarheid van de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel te verruimen en
door voor te schrijven dat deze rnaatregel slechts bij afzonderlijke
rechterlijke beslissing, los van de veroordeling en de straftoemeting, kan
worden opgelegd, wordt mede beoogd het onderscheid in rechtskarakter
tussen straffen en maatregelen ook in de straftoepassingspraktijk duide–
lijker tot uiting te laten komen.
Afgezien van de verderop te bespreken aanpassing van artikel 33a Sr
betreffende de verbeurdverklaring, zijn in dit wetsvoorstel overigens geen
algemene veranderingen in de bestaande bepalingen betreffende de
toepasselijkheid van vermogensstraffen opgenomen.
3.2. Wijzigingen in artikel 36e Wetboek van Strafrecht
De voorstellen tot wijziging van de bepalingen betreffende de toepas–
selijkheid van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel en tot verruiming van de toepassingsmogelijkheden houden het
volgende in.
3.2.1. Verruiming toepassing
De werkgroep ïegislatieve projecten vermogenssancties stelde in haar
Eindrapport voor om, net als bij de maatregel van onttrekking aan het
verkeer, de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel niet alleen in geval van een veroordeling, maar ook van een
schuldigverklaring zonder oplegging van straf of van een uitspraak,
houdende vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, waarbij niettemin is
vastgesteld dat degene op wie die uitspraak betrekking had, een
strafbaar feit heeft begaan.
Hoewel hij de beweegredenen van de werkgroep begrijpt, ziet de
ondergetekende er van af haar op dit punt te volgen. Hij is door de over
het eindrapport uitgebrachte adviezen overtuigd, dat het voorstel van de
werkgroep de rechter bevoegd te maken de maatregel in geval van
vrijspraak op technische gronden op te leggen, op schier onoverkome–
lijke bezwaren stuit. Hij ziet voorts geen praktische noodzaak om ruimte
voor toepassing van de maatregel open te laten in geval van ontslag van
rechtsvervolging.
Voor wat betreft de schuldigverklaring, waarbij overeenkomstig artikel
9a Sr is bepaald dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, lijkt
een afzonderlijke vermelding overbodig. Immers een dergelijke schuldig–
verklaring is een veroordeling. Dat blijkt ook uit art. 68, tweede lid, onder
2° Sr. Weliswaar noemt art. 36b, eerste lid, onder 2°, Sr de schuldigver–
klaring afzonderlijk, doch strikt genomen valt dit reeds onder de termen
van het eerste lid, onder 1°. Al met al houdt de ondergetekende derhalve
vast aan de bewoordingen van het eerste lid van art. 36e Sr zoals dat
thans luidt, voor wat betreft de voorwaarde dat er sprake is van een
veroordeling wegens een strafbaar feit.
Er is naar het oordeel van de ondergetekende wel een andere conse–
quentie te trekken uit het maatregelkarakter van de door art. 36e Sr
bestreken sanctie. Deze ligt in de relatie tussen haar uitvoerbaarheid en
het al of niet in leven zijn van degene aan wie de maatregel is opgelegd.
De werkgroep heeft in haar eindrapport gesteld niet zo ver te willen gaan
de maatregel ook nog toepasselijk te laten zijn wanneer de dader
inmiddels is overleden. Dat is te billijken wanneer een vervolging nog niet
tot de (onherroepelijke) oplegging van de maatregel heeft geleid. Minder
vanzelfsprekend is het verval van het recht tot tenuitvoerlegging door de
overheid van een ontnemingsmaatregel als gevolg van de na de
oplegging ingetreden dood van degene aan wie zij is opgelegd.
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Weliswaar is dat hetgeen artikel 75 Sr thans bepaalt, maar daarbij
passen twee kanttekeningen. Uit de bewoordingen van deze bepaling
moet worden afgeleid, dat zij slechts geldt voor straffen en maatregelen
opgelegd aan natuurlijke personen. Is er sprake van een aan een rechts–
persoon opgelegde straf of maatregel, dan vervalt de uitvoerbaarheid
daarvan niet door de «dood», d.w.z. de ontbinding van de rechtspersoon.
Naar burgerlijk recht blijft een rechtspersoon na ontbinding voortbestaan
voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Het ligt
inderdaad niet voor de hand dat de erfgenamen zonder meer gevrijwaard
zijn van de schulden die een overledene nalaat, ook al bestaat die schuld
uit een krachtens een beslissing van de strafrechter aan de staat te
voldoen geldbedrag. Vandaar het voorstel om een uitzondering op de
algemene regel van art. 75 Sr te maken, een uitzondering die echter niet
behoort te gelden voor de uitvoerbaarheid van geldboeten, welke immers
als leedtoevoeging aan de veroordeelde zijn bedoeld. Bij dit voorstel
hoort overigens het voorstel om ook aan andere belanghebbenden dan
degene aan wie de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel is opgelegd, rechtsingang via artikel 577b Sv te
verlenen, ten einde een vermindering of kwijtschelding van de maatregel
te verkrijgen (zie § 8.4.).
3.2.2. Gescheiden procedures
In de tweede plaats wordt voorgesteld dwingend voor te schrijven, dat
deze maatregel niet tegelijkertijd met de uitspraak over de telastege–
legde feiten als onderdeel van de daarbij vast te stellen sanctie(s) kan
worden opgelegd, doch uitsluitend bij afzonderlijke beslissing op afzon–
derlijke vordering van het openbaar ministerie. Wat bij de onttrekking
aan het verkeer als mogelijkheid is gegeven (art. 36b, eerste lid, onder
4° Sr j° art. 552f Sv), wordt aldus bij de ontneming van het wederrech–
telijk verkregen voordeel dwingend voorgeschreven. Dit voorstel berust
op een aantal overwegingen:
1. Door een afzonderlijke behandeling van vorderingen tot ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel voor te schrijven, wordt
benadrukt dat deze maatregel als een afzonderlijke sanctie is te
beschouwen en niet tot onderdeel van een afgewogen sanctiepakket
ware te maken;
2. In veel gevallen zal het voorbereidend onderzoek naar de omvang
van het te ontnemen voordeel veel tijd vergen, meer tijd dan met de
vervolging van het strafbare feit gemoeid hoeft te zijn. Aldus wordt
voorkomen dat het ene onderzoek onder het andere te lijden krijgt.
Overigens sluit de ondergetekende niet uit dat in eenvoudige zaken de
vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel gelijk–
tijdig met de dagvaarding wordt aanhangig gemaakt en dat de vordering
aansluitend op de behandeling van de strafzaak wordt behandeld, zij het
dat ook dan het tot twee uitspraken dient te komen;
3. De behandeling van een vordering tot ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel zal, zeker in de meer gecompliceerde en contro–
versiële gevallen, tijdrovend zijn en al gauw een financieel-technisch
karakter kunnen krijgen. Ook dat maakt behandeling op een afzonderlijke
terechtzitting, zo mogelijk door een gespecialiseerde kamer van de
rechtbank, wenselijk. Het is namelijk niet vereist dat de rechtbank die de
vordering tot ontneming behandelt in dezelfde samenstelling zit als
tijdens de behandeling van de strafzaak;
4. Een afzonderlijke behandeling van vorderingen tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel biedt ook de mogelijkheid daartoe
bijzondere procedurele voorzieningen te treffen. De aard van de inzet van
een dergelijke procedure, waarbij niet alleen vragen van strafrechtelijke,
maar ook van civielrechtelijke aard aan de orde kunnen komen, kan met
zich meebrengen dat het doelmatig is de behandeling ter terechtzitting
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door een schriftelijke voorbereiding vooraf te doen gaan, waarbij partijen
- zowel het openbaar ministerie als degene tegen wie de vordering tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is gericht - in de
gelegenheid worden gesteld hun standpunten schriftelijk in te brengen
en op elkaars standpunten schriftelijk te repliceren. Een dergelijke gang
van zaken, welke de ondergetekende voor de meer gecompliceerde
zaken zou willen bepleiten, kan in een afzonderlijke procedure worden
gevolgd;
5. Een der voorstellen houdt in dat verdachten in de gelegenheid
worden gesteld met het openbaar ministerie tot een schikking te komen
ten aanzien van de omvang van het ter ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel in aanmerking komende bedrag, zonder dat daarmee
het vervolgingsrecht van het openbaar ministerie ten aanzien van de
strafbare feiten, waarvan de verdachte wordt verdacht, wordt aangetast
(zie art. 511c Sv, als voorgesteld). Met dit, verderop in deze toelichting
nader te bespreken, voorstel beoogt de ondergetekende te bewerkstel–
ligen, dat enerzijds ernstige strafbare feiten waarvan het openbaar minis–
terie de vervolging opportuun acht, vervolgd worden, doch dat anderzijds
arbeidsintensief en kostbaar financieel onderzoek niet onder alle omstan–
digheden tot op de bodem behoeft te worden gevoerd, wanneer het
openbaar ministerie genoegen neemt met de betaling van een met de
verdachte bij wijze van schikking te bepalen bedrag. De mogelijkheid om
deze vorm van schikking zonder complicaties voor de vervolging van het
strafbare feit te treffen wordt het meest doelmatig gediend, indien
beslissingen omtrent de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel steeds los van de strafzaak zelve dienen te worden genomen.
3.2.3. Soortgelijke feiten
In de derde plaats is de toepasselijkheid van de maatregel uitgestrekt
tot voordeel dat de vervolgde uit soortgelijke feiten heeft verkregen als
dat wat hem is telastgelegd, waaromtrent voldoende aanwijzingen
bestaan dat zij door hem zijn begaan. Deze regeling is ontleend aan
artikel 8, onder a, van de Wet op de economische delicten. Dientenge–
volge is die bepaling uit de WED aangepast. Voldoende aanwijzingen dat
soortgelijke feiten door de vervolgde zijn begaan kunnen bijv. blijken uit
ad informandum gevoegde feiten of uit andere feiten die blijken uit het
proces-verbaal. Onder soortgelijke feiten dienen te worden verstaan
feiten, die tot dezelfde delictscategorie behoren als de feiten waarop de
rechterlijke uitspraak betrekking heeft. Heeft die uitspraak bijv.
betrekking op handel in verdovende middelen, dan zijn andere misdrijven
onder de Opiumwet soortgelijke feiten. Heeft de uitspraak betrekking op
een bedrogsdelict, met inbegrip van valsheid in geschrift, dan zijn andere
bedrogsdelicten soortgelijke feiten, ook als die delicten in bijzondere
wetten mochten zijn strafbaar gesteld. Heeft de uitspraak betrekking op
een drugdelict, dan kunnen bijv. overtredingen van de Wet op de
kansspelen of van de Vuurwapenwetgeving niet als soortgelijke feiten
worden beschouwd.
Een en ander zal uiteraard in de rechtspraak nadere invulling dienen te
krijgen. Of een delict als soortgelijk aan een ander kan gelden dient te
worden beoordeeld niet alleen aan de hand van de locatie van het delict
binnen de systematiek van de strafwetgeving, maar ook aan de hand van
het achterliggende door de strafbepalingen concreet te beschermen
belang. Zo kunnen door verschillende strafbepalingen in een bijzondere
wet uiteenlopende achterliggende rechtsbelangen worden beschermd.
Dat kan ook het geval zijn met verschillende strafbepalingen uit een en
dezelfde titel in het Wetboek van Strafrecht (bijv. Titel XXX van Boek II).
Anderzijds blijkt uit de eerder gegeven voorbeelden dat strafbepalingen
uit bijzondere wetgeving en het Wetboek van Strafrecht hetzelfde
achterliggende rechtsbelang op het oog kunnen hebben, bijvoorbeeld het
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tegengaan van bedrieglijke misleiding van anderen. Delicten zijn voor de
toepassing van het tweede lid van artikel 36e, als voorgesteld, gelijk–
soortig wanneer mag worden aangenomen dat zij hetzelfde concreet te
beschermen rechtsbelang hebben aangetast.
Dit onderdeel van de voorgestelde wetswijziging acht de ondergete–
kende voor de praktijk van zeer groot belang. Juist in gevallen waarin er
sprake is van systematische en min of meer georganiseerde wetsschen–
dingen, die na analyse zijn terug te voeren op vele tientallen, zo niet
honderden soortgelijke strafbare feiten, is het ongebruikelijk en ook
volstrekt ondoenlijk al die feiten als individuele feiten ten laste te leggen.
Er wordt dan volstaan met de telastelegging van enkele daarvan, ook al
blijkt uit het opsporingsonderzoek dat het strafbaar gedrag structureel
was. Hier kan voor de constatering van de strafbaarheid en de oplegging
van straf met een selectie worden volstaan. Voor de bepaling van de
omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel is dat willekeurig en
niet in overeenstemming met het doel van de maatregel.
Het dient wel te gaan om soortgelijke feiten, die in het onderzoek dat
tot de oplegging van de maatregel heeft geleid eerst aan het licht zijn
gekomen en niet om feiten, die al voorwerp van een vervolging hebben
uitgemaakt, maar in het kader van die vervolging niet tot de toepassing
van een ontnemingsmaatregel hebben geleid. Anders zou er in de ogen
van de ondergetekende sprake zijn van een inbreuk op het ne bis in idem
beginsel.
Waar de in het dossier over de hoofdzaak betrokken soortgelijke feiten
mede hebben gediend ter vaststelling van het bedrag waarop te
ontnemen wederrechtelijk voordeel is geschat en die feiten ook voor dat
doel aan de kennisneming van de rechter zijn onderworpen, moet het er
voorts voor worden gehouden dat het openbaar ministerie daarmee de
afdoening daarvan heeft beoogd en dat het aldus van zijn recht om de
veroordeelde alsnog voor die feiten in rechte te betrekken afstand heeft
gedaan.
3.3. Het derde lid van artikel 36e
De aan artikel 8 WED ontleende mogelijkheid om bij de bepaling van
de omvang van voor ontneming vatbaar wederrechtelijk verkregen
voordeel ook rekening te houden met soortgelijke feiten biedt naar het
oordeel van de ondergetekende nog niet voldoende ruimte om afdoende
te kunnen reageren op de meest ernstige en omvangrijke vormen van
georganiseerde, ondernemingsgewijs opgezette, criminaliteit, zoals deze
zich de laatste tijd ook in Nederland wel heeft ontwikkeld. Gebleken is,
dat dergelijke vormen van criminaliteit zich niet tot een afgebakend
terrein van «soortgelijke feiten» beperken, doch dat men van uiteenlo–
pende criminele markten thuis is. Het is in de praktijk tot dusverre ook
zeer moeilijk gebleken het volledige doen en laten van degenen die zich
met deze vormen van criminaliteit inlaten - en zeker degenen die daar
een leidende rol in spelen - te doorgronden, laat staan het totaal aan
gepleegde strafbare feiten in kaart, te laste gelegd en bewezen te
krijgen. Daarom zijn bijzondere voorzieningen opgenomen in het voorge–
stelde derde lid van artikel 36e Sr.
In het derde lid schuilt mogelijk het meest verstrekkende onderdeel
van het wetsvoorstel. Dit onderdeel houdt in dat in gevallen waarin
volgens de geldende normen van bewijslevering door de rechter is
vastgesteld dat een verdachte een misdrijf heeft begaan waarop naar de
wettelijke omschrijving een geldboete van de hoogste (vijfde) categorie
kan worden opgelegd, daarin aanleiding kan worden gevonden hem
mede aansprakelijk te stellen, niet alleen voor het wederrechtelijk
voordeel dat hij uit dat misdrijf of eventuele soortgelijke misdrijven heeft
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getrokken, maar ook voor enigerlei andere wederrechtelijke verrijking,
hoe en wanneer ook verkregen. Er behoeft derhalve in zo'n geval geen
rechtstreekse relatie te worden aangetoond tussen al het voor ontneming
in aanmerking te brengen wederrechtelijk verkregen voordeel en het feit
- of eventueel soortgelijke feiten waarvoor de betrokkene is vervolgd en
veroordeeld.
3.3.1. Voorwaarden
De toepasselijkheid van deze, inderdaad drastische, maatregel is
evenwel onderworpen aan twee belangrijke voorwaarden.
Allereerst dient de betrokkene schuldig bevonden te zijn aan een
misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden
opgelegd. Met dit criterium is beoogd de toepasselijkheid te beperken
tot gevallen van veroordeling wegens misdrijven die blijkens hun boete–
bedreiging tot de zware vermogensmisdrijven behoren. Te denken valt
aan misdrijven als valsheid in geschrift, gekwalificeerde diefstal,
afpersing en afdreiging, verduistering, verschillende vormen van bedrog,
eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk, heling, en bepaalde misdrijven uit
de Opiumwet. Ook andere misdrijven die in de sfeer van de zware
(georganiseerde) misdaad worden begaan komen in beeld, zoals
misdrijven uit de Wet wapens en munitie.
Een tweede voorwaarde is dat tot de verruimde aansprakelijkstelling
alleen kan worden besloten op grond van een strafrechtelijk financieel
onderzoek, waaruit het ook anderszins dan door het bewezen misdrijf
wederrechtelijk verkregen voordeel aannemelijk wordt. De gedachte om
in het Wetboek van Strafvordering de figuur van het - buitgerichte strafrechtelijk financieel onderzoek te introduceren, - een gedachte
ontleend aan het rapport van de RAC-werkgroep financiële facetten van
ernstige vormen van criminaliteit - vormt een der pijlers waarop de
voorgestelde verbeteringen voor de toepasbaarheid van de maatregel
van artikel 36e Sr rust. Op deze figuur wordt verderop nader ingegaan.
Hier is van belang te benadrukken, dat aan de beslissing een gedegen
onderzoek ten grondslag dient te liggen, dat slechts kan worden
ingesteld als er sprake is van verdenking van een ernstig misdrijf
waardoor op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan zijn
verkregen en dat het onderzoek in overeenstemming met de te dien
behoeve gegeven rechtsinstrumenten dient te zijn uitgevoerd.
3.3.2. Bewijsmomenten
De voorgestelde tekst van het derde lid bepaalt dat vervolgens - d.w.z.
wanneer eenmaal bewezen is geacht dat de verdachte schuldig is aan
een misdrijf van de vijfde boetecategorie - de verplichting tot betalen
van een geldbedrag aan de veroordeelde kan worden opgelegd, indien
gelet op het tegen hem ingestelde financiële onderzoek, aannemelijk is
dat de veroordeelde ook op enigerlei andere wijze wederrechtelijk
voordeel heeft verkregen. Hier spelen twee belangrijke bewijsmomenten.
Allereerst het bewijsmoment dat er sprake is van voordeel waarvan
aannemelijk is dat daar op enigerlei wijze een wederrechtelijke vorm van
verkrijging aan ten grondslag ligt, en vervolgens het bewijsmoment
gericht op de bepalmg of schatting van de omvang van zulk voordeel.
Het is van belang zich te realiseren dat het niet meer gaat om het bewijs
van het telastegelegde misdrijf, waarin de aanleiding voor de toepassing
van de ontnemingsmaatregel ligt, en dat derhalve de daarvoor
geschreven bewijsvoorschriften betreffende de toegelaten bewijsmid–
delen en hun bewijskracht van de artikelen 338-344 Sv in beginsel niet
gelden. Evenmin gelden, zonder nadere voorziening, de voorschriften
omtrent de bewijsvoering uit Titel VI van het tweede Boek.
Dat is op zich zelf geen uitzonderlijke situatie in het Wetboek van
Strafvordering. De strafrechter wordt op tal van plaatsen geroepen tot
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het nemen van beslissingen die geen uitspraak omtrent het tenlastege–
legde feit inhouden. Genoemd kunnen worden beslissingen op grond van
de artikelen 89, 337, 552a, 552b en 552f, en 591 en 591 a Sv. Voor het
nemen van dit soort beslissingen, die naar hun aard veeleer admini–
stratief– of civielrechtelijk zijn, zijn in het Wetboek geen bewijsvoor–
schriften neergelegd. Niettemin weet de strafrechter zich hier met
ongeschreven, vrije, bewijsregels goed te redden. In de praktijk komt dit
neer op een analoge toepassing van de in het civiele recht gebruikelijke
regels omtrent de bewijskracht van bewijsmiddelen en de bewijslastver
deling: er zijn in beginsel geen beperkingen aan de kracht van bewijsmid–
delen (ook op grond van een enkele getuigenverklaring kan bewijs geacht
te zijn geleverd) en de bewijslast van een stelling berust in beginsel bij
degene die deze poneert, zij het dat overwegingen van redelijkheid en
billijkheid tot een omkering van de bewijslast kunnen nopen.
Bij de beslissing tot oplegging van de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, de vaststelling van het wederrechte–
lijke karakter van de herkomst van voordeel en de schatting van de
omvang daarvan, dient naar het oordeel van de ondergetekende het
bewijsrecht, d.w.z. de regels betreffende de bewijsvoering, de bewijs–
middelen, hun bewijskracht en de bewijslastverdeling, niet geheel
ongeschreven gelaten te worden. Daardoor zou de kans op een zich in
uiteenlopende richtingen ontwikkelende rechtspraktijk te groot kunnen
worden. Bovendien is de aard van de procedure, die de oplegging van
die maatregel tot inzet heeft, toch een wat andere dan die van de
hierboven bedoelde bijzondere procedures. In zekere zin gaat het immers
om een voortzetting van de strafvervolging tegen de veroordeelde met
als inzet de bepaling van een aan hem op te leggen sanctie Dat heeft
bepaalde consequenties voor de positie die de betrokkene in de
procedure inneemt en dus voor het daarin toe te passen bewijsrecht.
Voor wat betreft de be\N\\svoeringz\\n, in artikel 511d, eerste lid, Sv
als voorgesteld, de regels van de bewijsvoering voor het onderzoek van
een strafzaak ter terechtzitting van overeenkomstige toepassing
verklaard. Daaraan is toegevoegd, dat degene die aan de ontnemings–
maatregel onderworpen kan worden tijdens het onderzoek ter terecht–
zitting niet verplicht is tot antwoorden, ook al heeft hij, voor wat betreft
het grondfeit, niet meer de status van verdachte. Partij zijnde, kan hij dus
niet, zoals onder het civiele bewijsrecht, geroepen worden in eigen zaak
als getuige op te treden.
Voor wat betreft de bewijsm/dcte/en schrijft de wet voor - thans in
artikel 338, tweede lid, Sv; in de voorstellen van de ondergetekende in
artikel 511f Sv –, dat de rechter de schatting van het op geld
waardeerbare voordeel slechts kan ontlenen aan de inhoud van wettelijke
bewijsmiddelen, als opgesomd in art. 339 Sv. Dit geldt voordeel in de zin
van zowel het tweede als het derde lid van artikel 36e Sr. Dit houdt in,
dat de bewijsgaring aan dezelfde regels is onderworpen als de bewijs–
garing ten behoeve van de telastelegging van een strafbaar feit. Daarmee
is niet gezegd, dat hier ook de bijzondere voorschriften over de bewijs–
krachtvan die bewijsmiddelen, met name die van de artikelen 341,
tweede-vierde lid, 342, tweede lid, en 344, eerste lid, onder 5°, Sv,
zouden gelden. Zulks is niet het geval. Dat neemt niet weg dat de bewijs–
middelen waarop de rechter zich verlaat wel wettig dienen te zijn en dat
hij zulke middelen die met overschrijding van wettelijke bevoegdheden
zijn verkregen buiten beschouwing zal kunnen laten.
Reeds thans geldt dat de bewijsvoorschriften van de derde afdeling
van Titel VI van Boek II alleen geschreven zijn voor het bewijs van het
telastegelegde strafbare feit zelf en bijv. niet voor de bepaling van de
waarde van een voorwerp in het kader van een strafprocedure (vgl. HR
19 juni 1939, NJ 987). Hiervoor geldt derhalve een ongeschreven, vrij,
bewijsrecht. De wijze waarop de rechter tot het oordeel kan komen dat
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aannemelijk is dat de veroordeelde op enigerlei wijze wederrechtelijk
voordeel heeft verkregen in de zin van het derde lid van art. 36e Sr,
wordt, behoudens het bovenstaande, evenmin aan voorschriften van het
Wetboek van Strafvordering onderworpen. Hij kan daarbij, zoals in civiele
procedures, zich op bepaalde vermoedens verlaten. Het bewijscriterium
is hier de aannemelijkheid. Op het openbaar ministerie zal in eerste
aanleg de last rusten de argumenten aan te dragen waarop een derge–
lijke aannemelijkheid kan worden gestoeld. Of het daar in slaagt is aan
het oordeel van de rechter. Deze kan daarbij voor een afweging komen te
staan die, op vergelijkbare wijze als in het civiele recht, kan nopen tot
een verdere bewijslastverdeling op basis van redelijkheid en billijkheid.
Als het openbaar ministerie er in slaagt op bepaalde punten de schijn
tegen de veroordeelde te wekken, dan kan de rechter hem de bewijslast
tot disculpatie op die punten opleggen. Zo zou de rechter de aanneme–
lijkheid dat op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel is verkregen
kunnen gronden op de door het openbaar ministerie bewezen stelling,
dat de veroordeelde over aanzienlijke vermogensbestanddelen beschikt
die in redelijkheid niet geacht kunnen worden uit de legale inkomsten van
de veroordeelde verworven te zijn, terwijl deze niet aannemelijk kan
maken dat hij zich legitiem heeft verrijkt.
3.3.3. Bepaling van het voordeel
Artikel 36e Sr als voorgesteld verlangt niet dat voor de bepaling van de
omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel alleen vermogensbe–
standdelen die op ongeldige titel zijn verkregen voor ontneming in
aanmerking komen. Ook vermogensbestanddelen die op grond van een
overigens rechtsgeldige overeenkomst zijn verworven, doch met
middelen die op hun beurt niet langs legale weg zijn verkregen, vertegen–
woordigen wederrechtelijk voordeel, dat kan worden ingebracht bij de
bepaling van de waarde waarop dat voordeel is te schatten, zelfs indien
aldus de omvang van het vermogen van de veroordeelde zou zijn toege–
nomen. Daaronder valt dus de auto of het huis dat met de opbrengst van
een transactie in verdovende middelen is aangeschaft; het «witwassen»
van zwart geld baat de veroordeelde niet. En daaronder valien ook
revenuen die van de met uit illegale bron verkregen gelden verworven
voorwerpen worden geïncasseerd (interest, dividenden, huuropbrengst
etc.). Voldoende is dat aannemelijk is dat de veroordeelde op enigerlei
wijze wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Dat kan dus ook
betrekking hebben op geheel andere situaties dan de gebeurtenis die tot
de vervolging, instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek en
veroordeling aanleiding hebben gegeven. Daarin ligt slechts de
aanleiding om de gehele financiële handel en wandel van de veroor–
deelde uit het verleden tegen het licht te kunnen houden.
De tracering van de aanvankelijke gebeurtenissen of transacties die
wederrechtelijk verkregen voordeel voor de veroordeelde hebben
opgeleverd, is uitsluitend van belang voor het bepalen van de omvang,
de waarde, waarop dat voordeel moet worden geschat en in beginsel
niet om daarop met het oog op de tenuitvoerlegging van de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel de hand te
kunnen leggen. Die maatregel krijgt immers gestalte door de bepaling
van een geldbedrag waarop dat voordeel wordt geschat, welk bedrag
vervolgens aan de staat moet worden voldaan. Weliswaar zal bij gebreke
van betaling verhaal op de voorwerpen van de veroordeelde kunnen
worden genomen en zal met het oog daarop - zoals straks nader zal
worden toegelicht - op voorwerpen of anderszins ten laste van de
betrokkene, nog voordat hij veroordeeld is, conservatoir beslag kunnen
worden gelegd, maar die voorwerpen behoeven geenszins de
voorwerpen te zijn die het wederrechtelijk verkregen voordeel
belichamen.
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Een andere kwestie is, dat het soms heel moeilijk te schatten zal zijn
welke waarde voorwerpen, die geacht worden het wederrechtelijk
verkregen voordeel (mede) te belichamen, vertegenwoordigen, en dat
zo'n schatting mogelijkerwijze heel anders uitvalt dan naderhand, als het
aankomt op (openbare) verkoop, blijkt. In dergelijke gevallen kan het
dienstig zijn dat, wanneer op zulke voorwerpen conservatoir beslag is
gelegd en te verwachten is dat ter voldoening aan een verplichting tot
betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel op het in beslaggenomen voorwerp verhaal zal
moeten worden genomen, de rechter bij de bepaling van de omvang van
het deel van het voordeel dat door dit voorwerp wordt belichaamd, mede
kan refereren aan de bij executoriale verkoop te behalen opbrengst. Dit
nu, wordt in het vierde lid van art. 36e Sr als voorgesteld, voorzien.
Hiermee wordt beoogd dat de veroordeelde geen extra nadeel onder–
vindt van door de rechter - zelfs op advies van deskundigen - verkeerd
gemaakte inschattingen van de marktwaarde.
De wet bevat slechts drie voorschriften die de rechter bij de schatting
van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel in acht heeft
te nemen: enerzijds het voorschrift dat onder voordeel de besparing van
kosten is begrepen en anderzijds de bepalingen van het zesde en
zevende lid van artikel 36e Sr. Die laatste bepalingen zullen verderop in
deze memorie nader worden toegelicht. Tevens zal in § 14 aandacht
worden besteed aan de wijze waarop bij de berekening van het weder–
rechtelijk verkregen voordeel rekening ware te houden met fiscale impli–
caties van de ontnemingsmaatregel. Niet is voorgeschreven dat de
rechter eventuele kosten, die veroordeelde voor het plegen van het feit
of de feiten heeft gemaakt, in mindering heeft te brengen bij de bepaling
van de omvang van het voordeel. De rechter kan dit doen, maar is
daartoe, als hij dat in de gegeven omstandigheden niet redelijk acht, niet
verplicht. Onder de besparing van kosten is begrepen het voldoen van of
afbetalen op schulden.
De hierboven geschetste bijzondere bewijsregeling bij de vaststelling
van de omvang van de verplichtingen voortvloeiende uit een krachtens
artikel 36e Sr, in het bijzonder het derde lid, op te leggen maatregel,
vormt een argument te meer om vorderingen tot oplegging van deze
maatregel af te scheiden van het strafproces waarin de verdachte van
een strafbaar feit wordt vervolgd en voorwerp van een afzonderlijke
behandeling te maken.
Het hoeft geen betoog dat op een ingrijpende bevoegdheid, als
voorzien in het derde lid van artikel 36e Sr, waarvan de toepassing zeer
arbeidsintensief en deskundig vooronderzoek vergt, alleen in zeer
sprekende gevallen een beroep zal worden gedaan. Bij zeer sprekende
gevallen zou kunnen worden gedacht aan zaken waarbij verwacht wordt
dat het onderzoek zal kunnen uitwijzen dat het bedrag waarop het
wederrechtelijk verkregen voordeel is te schatten meer dan f 100 000.–,
ja mogelijk aanzienlijk meer dan dat, zal bedragen. Voorts zal dat de
mate waarin daarvan gebruik zal kunnen worden gemaakt direct afhan–
kelijk zijn van de omvang van het voor het doen van een strafrechtelijk
financieel onderzoek beschikbare opsporingspersoneel. Daaraan is § 14
van deze toelichting gewijd. In die paragraaf wordt ook een schatting
gemaakt van het aantal zaken waarin jaarlijks het tot vorderingen tot
toepassing van deze bijzondere bevoegdheid zou kunnen komen.
3.4. Artikel 33a Wetboek van Strafrecht

(verbeurdverklaring)

De tweede voorgestelde wijziging in het strafrechtelijk sanctiepakket
betreft de regeling van de verbeurdverklaring in artikel 33a Sr. Het
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voorgestelde vierde lid verduidelijkt dat in beginsel alle zaken en alle
vermogensrechten voor verbeurdverklaring in aanmerking kunnen komen.
Het is dan ook niet meer nodig in het eerste lid afzonderlijk melding te
maken van vorderingen. Overigens wordt het voorschrift van artikel 577a
Sv, stellende dat verbeurdverklaringen van vorderingen ten uitvoer
worden gelegd door betekening van de uitspraak aan de schuldenaar,
niet gewijzigd. Als gevolg van het voorgestelde vierde lid kunnen ook
zakelijke rechten op, of persoonlijke rechten ten aanzien van, voorwerpen
zelfstandig verbeurd worden verklaard. In zijn arrest van 13 mei 1988,
NJ 1989, 201 m.nt. W.M. Kleyn heeft de Hoge Raad (civiele kamer)
uitgemaakt dat, anders dan tot dan toe veelal werd aangenomen, bij
verbeurdverklaring de eigendom van de verbeurdverklaarde voorwerpen
niet onbelast op de staat overgaat, doch dat tevoren op of ten aanzien
van de desbetreffende zaak gevestigde zakelijke rechten (i.c. hypotheek–
rechten) en persoonlijke rechten (i.c. retentierechten) in stand blijven. Dit
verandert door de voorgestelde wetswijzigingen niet. Thans is in artikel
33a Sr niet geregeld dat zulke rechten zelfstandig verbeurd verklaard
kunnen worden, zelfs niet indien de rechthebbende zijn recht heeft
gevestigd, wetende of kunnende vermoeden dat de desbetreffende zaak
bestemd was of gebruikt werd voor het plegen van strafbare feiten. In
dat laatste geval behoort naar het oordeel van de ondergetekende de
mogelijkheid om de desbetreffende aan derden toekomende rechten
afzonderlijk verbeurd te verklaren gegeven te zijn. Daartoe strekt de
aanvulling in het eerste lid, onder letter f, en het voorgestelde nieuwe
derde lid.
Complement van deze aanvulling vormt de later te bespreken
uitbreiding van het toepassingsbereik van de artikelen 552ab en 552b
Sv, waarin niet alleen degenen die beweren dat een hun toebehorend
voorwerp is verbeurd verklaard (of bij wijze van transactie of schikking
aan de staat is overgedragen) zich bij de strafrechter kunnen beklagen,
maar ook degenen die beweren dat het voorwerp hun toekomt,
waaronder de zakelijk en persoonlijk gerechtigden zijn begrepen.
Voor wat betreft de positie van personen die beweren deelgerechtigd
te zijn in verbeurdverklaarde voorwerpen (doordat die voorwerpen deel
uitmaakten van een gemeenschap en dus verscheidene personen
daarover de mede-eigendom uitoefenden), stelt de ondergetekende geen
wijziging in de bestaande regeling voor. Waar artikel 33a Sr spreekt over
voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren, doet niet ter zake of
die voorwerpen de veroordeelde uitsluitend toebehoren of in
mede-eigendom aan anderen (vgl. HR 6 mei 1986, NJ 1987,7). Dat laat
overigens de gelaedeerde deelgerechtigde niet zonder rechtsmiddelen.
In de eerste plaats biedt art. 33c, tweede lid, Sr de mogelijkheid dat de
rechter, bij verbeurdverklaring, een tegemoetkoming toekent aan een
ander dan de veroordeelde aan wie de verbeurdverklaarde voorwerpen
toebehoren, waaronder mede-eigenaren zijn begrepen. Ten tweede is de
mede-eigenaar stellig een belanghebbende, die op grond van de
artikelen 552ab (als voorgesteld) en 552 b Sv tegen een aantasting van
zijn rechten kan opkomen. En ten slotte behoudt de mede-eigenaar
uiteraard jegens de veroordeelde een civielrechtelijke claim tot genoeg–
doening.
De ondergetekende acht het niet nodig in dit opzicht bijzondere
voorzieningen te treffen voor institutionele vormen van mede-eigendom,
zoals appartementsrechten en aandelen in effecten in een girodepot, als
voorzien in de Wet giraal effectenverkeer. Voor appartementsrechten
geldt ingevolge art. 875k BW, dat deze als zelfstandig registergoed
kunnen worden overgedragen, bezwaard en uitgewonnen. Zij kunnen dus
ook als zelfstandig registergoed verbeurd worden verklaard. Voor
aandelen in effecten in een verzameldepot geldt hetzelfde: na verbeurd–
verklaring van een dergelijk aandeel zal de uitlevering daarvan worden
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gevorderd (krachtens art. 577 Sv), aan welke vordering de veroordeelde
krachtens art. 26 van de Wet giraal effectenverkeer zal kunnen voldoen.
Hij heeft immers te allen tijde recht op uitlevering van de hoeveelheid
effecten, waarvan hij deelgenoot is. Het valt dan ook niet in te zien dat
de strafrechter in gevallen waarin dit niet nodig is, tot verbeurdverklaring
van het gehele appartementsgebouw of het gehele verzameldepot zal
besluiten.
De wijziging van het eerste lid, onder a, en de daarmee samenhan–
gende wijziging van het tweede lid, aanhef en onder a, verruimen de
mogelijkheden van verbeurdverklaring van voorwerpen die niet aan de
veroordeelde toebehoren, in de gevallen waarin die voorwerpen door
middel van het strafbare feit zijn verkregen. Wel blijft vereist dat degene
aan wie die voorwerpen toebehoren bekend was met de criminele
herkomst van die voorwerpen, of zulks redelijkerwijs had kunnen
vermoeden. Deze uitbreiding is vooral van belang voor gevallen waarin
een strafbaar feit door meer dan een persoon is gepleegd en onduidelijk
is wie van de daders - die niet allen terecht hoeven te hebben gestaan of
te zijn veroordeeld - zich de opbrengst heeft toegeëigend.
Een beperking is aangebracht door alleen de voorwerpen die recht–
streeks door middel van het strafbare feit zijn verkregen voor verbeurd–
verklaring in aanmerking te laten komen en niet langer de voorwerpen
die uit de baten daarvan zijn verkregen. De strekking van deze beperking
is de overlapping van het toepassingsbereik van de verbeurdverklaring en
dat van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel te
verengen. Dit voorstel vloeit voort uit de beoogde verduidelijking van het
onderscheid tussen straf en maatregel. Volstrekt van elkaar gescheiden
zijn de toepassingsgebieden van deze beide sancties niet, en de onder–
getekende zou dat ook niet willen nastreven. Wanneer er echter geen
sprake is van voorwerpen die als onmiddellijk resultaat van een misdrijf
zijn verkregen doch daartoe in een meer verwijderd verband staan, dan is
toepassing van de maatregel van art. 36e Sr aangewezen.
Ten slotte is in het tweede lid, onder b, de mogelijkheid geopend dat
ook voorwerpen waarvan niet is kunnen worden vastgesteld aan wie zij
toebehoren, worden verbeurdverklaard, mits aan de overige in lid 1
genoemde voorwaarden voor verbeurdverklaring is voldaan. Hiermee
wordt beoogd te voorkomen dat voorwerpen, waarvan de dader toegeeft
ze door misdrijf te hebben verkregen, aan hem rnoeten worden terugge–
geven als niet kan worden vastgesteld wie de rechthebbende is. Dat
zulks in de praktijk nogal eens moet gebeuren, wordt als zeer onbevre–
digend ervaren. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat, nadat een
verbeurdverklaring op grond van het voorgestelde tweede lid, onder b, is
uitgesproken, zich alsnog een rechthebbende meldt. Er zij echter op
gewezen dat in zo'n geval de verbeurdverklaring alsnog na een beklag op
grond van artikel 552b Sv herroepen kan worden. Zolang die
mogelijkheid bestaat dienen de voorwerpen krachtens art. 552g Sv
bewaard te blijven.
Ten slotte zij nog enige aandacht besteed aan de gebezigde termino–
logie. In artikel 33a wordt gesproken van het al of niet «toebehoren» van
voorwerpen of rechten aan de veroordeelde. Dezelfde term komt voor in
artikel 33c, lid 2, Sr en in de artikelen 552ca, als voorgesteld, en 552f
Sv. Onder «toebehoren aan» wordt, in overeenstemming met de in het
Nieuw Burgerlijk Wetboek gebruikelijke terminologie, geduid op een
rechtsbetrekking volgens welke een voorwerp (goed) tot het vermogen
van een persoon behoort. Degene aan wie een voorwerp toebehoort heet
doorgaans de rechthebbende (vgl. de artt. 118, lid 4, 119 lid 3, en het
voorgestelde art. 552ca Sv), en kan alszodanig een recht op het
voorwerp doen gelden. De stoffelijke zaak behoort de eigenaar toe, het
vruchtgebruik de vruchtgebruiker en de vordering de schuldeiser.
Daarnaast wordt in enkele bepalingen de term «toekomen» gebezigd.
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Dit is het geval voor art. 552b, eerste lid, (als gewijzigd bij de wet van 28
december 1989, Stb. 616) en het voorgestelde artikel 552ab, eerste lid
Sv. De term «toekomen» is ruimer dan «toebehoren» en omvat bijv. ook
het recht van een crediteur tot het verkrijgen van het object van een
verbintenis, zoals het recht op levering van een gekocht voorwerp.
Zolang het voorwerp niet is geleverd behoort het de koper nog niet toe,
ook al komt het hem toe. De vordering tot levering behoort hem wel toe.1

4. Conservatoire dwangmiddelen
4.1. Uitbreiding van mogelijkheden

1
Vgl. A S. Hartkamp, Compendium van het
Vermogensrecht volgens het Nieuw
Burgerlijk Wetboek. 1977, blz. 72.

Het Wetboek van Strafvordering maakt ingevolge artikel 94 inbeslag–
neming mogelijk van alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid
aan de dag te brengen, of welker verbeurdverklaring of onttrekking aan
het verkeer kan worden bevolen. Het criterium dat het dient te gaan om
voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen
heeft betrekking op de waarheid omtrent de toedracht van het feit
terzake waarvan opsporingsonderzoek en een vervolging wordt ingesteld,
en die tot het bewijs van dat feit kunnen bijdragen. De bevoegdheid tot
inbeslagneming van voorwerpen welker verbeurdverklaring of onttrekking
aan het verkeer kan worden bevolen is van conservatoire aard. De
inbeslagneming dient tot zekerheid om later een met betrekking tot de
inbeslaggenomen voorwerpen opgelegde straf van verbeurdverklaring of
maatregel van onttrekking aan het verkeer te kunnen effectueren. Een
soortgelijke bevoegdheid is tot dusver niet in de wet gegeven tot
zekerheid voor de latere tenuitvoerlegging van andere vermogens–
sancties, de geldboete of de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel. De tenuitvoerlegging van die sancties wordt beheerst door de
artikelen 572 - 576, onderscheidenlijk 577b Sv. Indien op grond van die
bepalingen tot het nemen van verhaal op de goederen van de veroor–
deelde wordt overgegaan, kan overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering executoriaal beslag op de
goederen van de veroordeelde worden gelegd. Er zijn echter ruimschoots
mogelijkheden voor de verdachte om al vóór zijn veroordeling, en voor
de veroordeelde nadien, om aan hem toebehorende goederen aan
toekomstig verhaal door de staat te onttrekken en daarmee de tenuit–
voerlegging van hoge geldboeten of de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel te frustreren.
Om dat te voorkomen acht de ondergetekende het noodzakelijk dat
ook tot zekerheid van de tenuitvoerlegging van die vermogenssancties in
de opsporings– en vervolgingsfase conservatoir beslag kan worden
gelegd. Die mogelijkheid behoeft voor wat betreft de tenuitvoerlegging
van geldboeten niet over de hele linie te worden geschapen. Met het oog
op de tenuitvoerlegging van betrekkelijk geringe geldboeten is een
dergelijke voorziening overtrokken. Naast de mogelijkheid van het nemen
van verhaal bestaat immers de mogelijkheid bij het niet betalen van
geldboeten vervangende hechtenis toe te passen. De maximale duur van
de vervangende hechtenis staat echter niet altijd in zodanige verhouding
tot zeer hoge geldboeten, dat zij als voldoende afschrikwekkend alter–
natief kan dienen, ook niet wanneer, zoals tevens in dit wetsvoorstel
wordt aanbevolen, de maximumduur van de vervangende hechtenis van
6 maanden op 1 jaar wordt gebracht. Er zullen veroordeelden zijn, die
het er voor over hebben 1 jaar vervangende hechtenis te ondergaan om
een boete van f 100000, niet te hoeven betalen. In combinatie met de
voorgestelde verhoging van de maximumduur van de vervangende
hechtenis, acht de ondergetekende het voldoende de mogelijkheid van
conservatoir beslag tot zekerheid voor de tenuitvoerlegging van
geldboeten te beperken tot gevallen waarin sprake is van een verdenking
wegens feiten, waarop geldboeten van de hoogste, de vijfde, categorie
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zijn gesteld. Ditzelfde criterium is aangelegd voor het kunnen leggen van
conservatoir beslag tot zekerheid van de tenuitvoerlegging van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Naast de behoefte aan het kunnen leggen van conservatoir beslag tot
zekerheid van de tenuitvoerlegging van deze maatregel, dient het ook
mogelijk te zijn beslag te leggen op stukken en andere voorwerpen die
kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen. Dit
zijn strikt genomen geen voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid
omtrent de toedracht van het strafbare feit ter zake waarvan de
opsporing en vervolging is ingesteld aan de dag te leggen. Zij strekken
ertoe inzicht te verkrijgen in de vraag of gesproken kan worden van
wederrechtelijk verkregen voordeel en in de omvang daarvan, dat, zoals
gezegd, in situaties als bedoeld in het voorgestelde derde lid van artikel
36e Sr, niet eens alleen op voordeel betrekking hoeft te hebben dat met
het vervolgde feit verbonden is. Het kan heel goed zijn dat aldus in
beslag genomen voorwerpen of stukken in geval van veroordeling niet in
aanmerking komen voor verbeurdverklaring, noch van belang zijn als
vermogensbestanddeel waarop eventueel verhaal zou kunnen worden
genomen. Te denken valt bijv. aan bank– of giroafschriften. In dat geval
zullen zij na gebruik in rechte met toepassing van de artikelen 353 of
118 Sv worden teruggegeven. Er zij voorts nog op gewezen dat het in
artikel 552a Sv gegeven recht van beklag tegen inbeslagneming zich ipso
iure mede zal uitstrekken over de inbeslagneming, toegepast op grond
van de uitgebreide bevoegdheden.
4.2. Inbeslagneming van «voorwerpen»
Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
bevatten tot dusver geen definitie van wat onder «voorwerpen» die voor
inbeslagneming, verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer in
aanmerking komen dient te worden verstaan. De wetgever heeft in de
zevende afdeling van Titel IV van Boek I Sv afzonderlijke bepalingen
betreffende het beslag op vorderingen vastgesteld. Op sommige
plaatsen worden in beslag genomen vorderingen naast voorwerpen
afzonderlijk genoemd (bijv. art. 552a Sv). Daaruit kan echter niet worden
afgeleid dat waar dat niet het geval is, het begrip in beslag genomen
voorwerp niet mede betrekking zou hebben op onlichamelijke zaken. De
vraag of onder voorwerpen ook onroerende goederen en andere register–
goederen vallen heeft tot dusver in de rechtspraak en rechtspraktijk geen
duidelijke beantwoording gekregen. Weliswaar heeft de Hoge Raad in
zijn arrest van 2 juni 1936, NJ 1015, gesteld dat er geen reden is om de
inbeslagneming van onroerende goederen in strijd met de wet te achten,
waar immers ook ten aanzien van zodanige goederen een «onder zich
nemen» in de zin van de wet zeer goed mogelijk is, de procedures die
daarbij gevolgd dienen te worden zijn in het Wetboek van Strafvordering
evenwel niet aangegeven. Bijvoorbeeld is niet geregeld welke hande–
lingen ten aanzien van de registers, waarin onroerende goederen en
andere registergoederen (Nederlandse schepen en luchtvaartuigen) zijn
opgenomen, dienen te worden verricht.
De ondergetekende deelt de opvatting, weergegeven in «het Wetboek
van Strafvordering» van Melai c.s., in aantekening 4 bij artikel 94, dat
deze kwestie oplossing behoeft in de sfeer van de wetgeving en niet in
de rechtspraak behoort te worden beantwoord, en dat te dezer zake een
duidelijke voorziening door de wetgever zal moeten worden getroffen.
Dat er met name met het oog op de toepassing van de straf van
verbeurdverklaring en van de maatregel van ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel behoefte bestaat aan de mogelijkheid beslag te
leggen op onroerenae en andere registergoederen staat voor de onder–
getekende buiten twijfel.
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1
Zo zouden in het Wetboek van Strafrecht,
naast de bij dit wetsvoorstel reeds
betrokken artikelen, ook de artikelen 33b,
33c, 34, 36b, 36c, 36d, 56, 59, 60, 71, 74b,
77kk, 77i, 199, 214bis, 329,421 en 446a
moeten worden betrokken, en uit het
Wetboek van Strafvordering ook de
artikelen 53, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 117,
117a, 118, 150, 151, 155, 156, 157, 192,
280, 309, 355, 507, 539a, 539b, 539p,
539q, 551, 552e, 552g, 552r, 577 en 592.

Maar ook andere zaken, zo goed als rechten dienen daarvoor vatbaar
te zijn. Om dit te verduidelijken wordt - zoals reeds eerder werd aange–
stipt - voorgesteld het begrip «voorwerp» in de artikelen 33a Sr
(verbeurdverklaring) en 36e Sr (ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel) te definiëren met een verwijzing naar artikel 3.1.1.0 Nieuw
BW. Dat artikel bepaalt dat goederen alle zaken en alle vermogens–
rechten zijn. Aldus wordt duidelijk gemaakt dat niet alleen roerende
zaken en vorderingen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, maar ook
onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede rechten aan
toonder of order en aandelen en effecten op naam. Dezelfde definitie is
niet voorgesteld in de artikelen over de onttrekking aan het verkeer,
aangezien daarvoor naar het voorkomt alleen lichamelijke roerende zaken
in aanmerking komen. Nu onder de voorgestelde definitie van
voorwerpen alle zaken, roerend of onroerend, registergoed of niet, vallen
alsmede onlichamelijke zaken, lijkt het niet langer nodig afzonderlijke
voorzieningen met het oog op de mogelijkheid tot inbeslagneming,
verbeurdverklaring of levering van vorderingen te handhaven.
Wel is de definitie in art. 36e, vijfde lid, Sr opgenomen ten einde
duidelijk te maken dat de rechter bij het bepalen van de omvang van
wederrechtelijk verkregen voordeel de waarde van alle daarvoor in
aanmerking komende zaken en vermogensrechten in diens beschouwing
kan betrekken.
In haar advies over het Eindrapport van de werkgroep legislatieve
projecten vermogenssancties roept de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak de vraag op, of het gelet op de aan art. 3.1.1.0. Nieuw BW
ontleende definitie wel gelukkig is, dat in de bepalingen van de
Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering die handelen over inbeslag–
neming, verbeurdverklaring en ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, de term «voorwerpen» wordt gehandhaafd en of niet, zoals in
het Nieuw BW, de term «goederen» ware te bezigen. Naar het oordeel
van de Vereniging zou de beziging van de term «voorwerp» voor onroe–
rende zaken en vermogensrechten zich te ver van het normale spraakge–
bruik verwijderen en zou zij beter gereserveerd kunnen blijven voor de
duiding van roerende zaken.
De ondergetekende heeft zich beraden over de vraag of deze
suggestie van de Vereniging ware te volgen en tot welke consequenties
dat zou leiden. Hij is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de in het
Eindrapport gekozen benadering de voorkeur verdient, en wel op grond
van de volgende overwegingen.
In de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering is, in de hier
besproken context, de term «voorwerpen» de gebruikelijke. Deze term
komt in het burgerlijk recht niet als juridisch begrip voor; daar wordt - in
de systematiek van het Nieuw BW - gesproken van «goederen», welke
zijn onder te verdelen in roerende en onroerende zaken en vermogens–
rechten of vorderingen. Het strafrecht hanteert geen vaste systematiek.
Weliswaar is het begrip «voorwerp» het meest gebezigde, doch
daarnaast komen de termen «goederen» of «goed» (vgl. art. 198 Sr, artt.
573 en 575 Sv, art.196, 197 en 203 AWDA), «zaken» (vgl. art. 77i Sr) en
«stukken van overtuiging» (vgl. artt. 309, 552o en 552p Sv) voor.
Voorts wordt het begrip «goed» in verscheidene materiële strafbepa–
lingen gebezigd, waar het geenszins dezelfde betekenis behoeft te
hebben als in het burgerlijk recht.
Wanneer nu zou worden getracht de in het burgerlijk recht gangbare
terminologie in het strafrecht te introduceren, dan zou dat voor een zeer
groot aantal artikelen niet alleen uit de beide Wetboeken, maar ook in de
bijzondere strafwetgeving gevolgen hebben'. Bovendien zou kunnen
worden beweerd, dat het dan niet logisch zou zijn de term «voorwerp»
wel te blijven bezigen voor roerende lichamelijke zaken, en daarvoor niet
de term «zaken» te introduceren. Belangrijker echter nog acht de onder–
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getekende het bezwaar, dat met de invoering van terminologische wijzi–
gingen ook aan het burgerlijk recht te ontlenen doctrinaire gevolgen
worden beoogd, waarvan de implicaties voor de systematiek van het
straf– en strafprocesrecht vooralsnog niet zijn te overzien. Hij geeft er
dan ook de voorkeur aan de bestaande strafrechtelijke terminologie zo
veel mogelijk te handhaven. Hij wijst er daarbij op, dat anders dan in het
Nieuw BW - stellende: goederen zijn alle zaken en alle vermogens–
rechten –, in dit wetsvoorstel in de desbetreffende artikelen de formu–
lering luidt: onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermo–
gensrechten, hetgeen duidt op een pragmatische benadering.
Hieronder worden dus mede verstaan onroerende zaken en vorde–
ringen. Het laatste blijkt uit de voorgestelde schrapping van afzonderlijke
vermeldingen van dat begrip, waar dat thans nog voorkomt. Het moge zo
zijn dat aldus in het strafrecht een duiding van het begrip «voorwerp»
wordt gegeven die in sommige opzichten enigszins verwijderd is van het
dagelijkse spraakgebruik, de grenzen van het begrijpelijke worden
daarmee evenwel naar het oordeel van de ondergetekende zeker niet
overschreden. Hij wijst er bovendien op er opzettelijk van te hebben
afgezien die duiding in de betekenissentitels van de Wetboeken van
Strafrecht en van Strafvordering op te nemen, gelet op de onvoor–
zienbare gevolgen daarvan voor bepalingen in deze Wetboeken, waar het
begrip «voorwerp» buiten de context van de inbeslagneming, de
verbeurdverklaring of de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel wordt gebezigd.
Ten slotte wijst hij er op dat niet wordt voorgesteld om in de
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, die handelen over de
uitoefening van het verhaalsrecht (de artt. 573 e.v.) de term «goederen»
door «voorwerpen» te vervangen. Men bevindt zich dan in de fase van de
tenuitvoerlegging, die volgens de regels van de burgerlijke rechtsvor–
dering verloopt, zodat daar ook met het begrippenkader uit dat recht kan
worden gewerkt.
4.3. Procedures
Ook in de bepalingen over inbeslagneming, of zulks nu geschiedt met
het oog op toekomstige verbeurdverklaring (art. 94) of met het oog op
eventueel verhaal voor op te leggen geldboeten of verplichtingen uit
hoofde van art. 36e Sr (art. 94a), is verduidelijkt dat het beslag op alle
voorwerpen in de zin van art. 3.1.1.0 Nieuw BW kan worden gelegd. Dat
maakt het wel nodig te regelen welke procedures ten behoeve van zulk
beslag in acht genomen moeten worden als het gaat om beslagen op
voorwerpen die tot dusver niet of nauwelijks aan strafrechtelijk beslag
onderworpen plachten te worden, te weten vorderingen, rechten aan
toonder of order, aandelen en effecten op naam of registergoederen. In
die regeling beoogt het voorgestelde artikel 94b Sv te voorzien.
Het gestelde onder 1° in het voorgestelde art. 94b Sv komt inhoudelijk
overeen met het bestaande artikel 125e Sv. Voor het overige kan, zoals
gezegd, naar het oordeel van de ondergetekende het bepaalde in de
bestaande afdeling over beslag op vorderingen vervallen.
Het gestelde onder 2° bepaalt overeenkomstig art. 474a Rv (als
vastgesteld in de Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW, wet van 7 mei
1986, Stb. 295), dat beslag op rechten aan toonder of order geschiedt
door beslag op het papier. Dit lid is volledigheidshalve in art. 94b
opgenomen.
Het gestelde onder 3° verduidelijkt dat voor bepaalde vormen van
beslag de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder moet worden
ingeroepen, ongeacht of het beslag op grond van art. 94 of art. 94a Sv
wordt gelegd. Uit dit voorschrift volgt a contrario dat voor de andere
vormen van beslag, ook krachtens art. 94a, de door het Wetboek van
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Strafvordering of bijzondere wetten daartoe aangewezen instanties
bevoegd blijven, zij het dat blijkens artikel 556, eerste lid, ook dan de
medewerking van gerechtsdeurwaarders kan worden ingeroepen (en in
sommige gevallen, bijv. dat van art. 24 van de Wet giraal effecten–
verkeer, onontbeerlijk is). De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder
houdt in, dat deze uitvoering geeft aan een door de officier van justitie of
de rechter-commissaris gegeven bevel tot inbeslagneming.
Bij het leggen van beslag op aandelen en effecten op naam en bij het
leggen en beëindigen van beslag op registergoederen dienen bepaalde
formaliteiten te worden verricht. Onverminderd het bepaalde in het
voorgestelde artikel 94c, dat procedurele voorzieningen bevat m.b.t. het
conservatoir beslag krachtens art. 94a, gaat het hier om:
- de schriftelijke mededeling van gelegd beslag op aandelen op naam
aan de geëxecuteerde uit hoofde van art. 715 j° 474d Rv(nieuw);
- de aanzegging van zulk beslag aan de betrokken vennootschap uit
hoofde van art. 715 j° 474c, eerste lid, onder a Rv(nieuw);
- de achterlating van het beslagexploit uit hoofde van art. 715 j° de
artt. 474c, lid 3, onderscheidenlijk 475, lid 2 Rv(nieuw);
- de aantekening van het getal en de nummers van in beslag genomen
aandelen op naam, alsmede de datum en tijdstip van het beslag, in het
register van aandeelhouders, uit hoofde van art. 715 j° 474c, vierde lid
Rv(nieuw);
- de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming van
onroerende zaken in de openbare registers, uit hoofde van art. 726 j°
505 Rv(nieuw), alsmede de doorhaling van die inschrijving overeen–
komstig art. 513a Rv(nieuw);
- de betekening van beslag op onroerende zaken aan derden uit
hoofde van art. 726 j° 508 Rv(nieuw).
Het gestelde onder 4° handelt over het beslag op schepen en lucht–
vaartuigen. Hier moet worden onderscheiden tussen in Nederland geregi–
streerde schepen en luchtvaartuigen en andere. De laatste behoren niet
tot de categorie van registergoederen en kunnen derhalve gewoon als
roerende goederen in beslag worden genomen, zij het dat wel moet
worden voldaan aan voorschriften uit het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering betreffende de betekening van het proces-verbaal van
inbeslagneming. Dit dient, in geval van inbeslagneming van niet in
Nederland geregistreerde schepen ingevolge art. 567, derde lid, Rv aan
de schipper te worden uitgereikt. Beslag op in Nederland geregistreerde
schepen en luchtvaartuigen dient in de scheeps– en luchtvaartregisters te
worden ingeschreven en deze inschrijving dient bij opheffing van het
beslag weer te worden doorgehaald. Dit kan door de gerechtsdeur–
waarder geschieden. Niet is voorgeschreven dat bij het leggen van
beslag zelve ook de gerechtsdeurwaarder dient te worden ingeschakeld,
zodat zulks door de krachtens het Wetboek van Strafvordering bevoegde
instanties kan geschieden.
4.4. Verband met voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering
Een volgend onderdeel van de voorstellen betreft de overeenkomstige
toepasselijkverklaring in artikel 94c van de bepalingen in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende het conservatoir beslag ten
behoeve van het verhaal voor geldboeten of verplichtingen tot betaling
van een geldbedrag ex art. 36e Sr. Gedoeld wordt hier op wederom de
bepalingen van dat Wetboek zoals die bij wet van 7 mei 1986, houdende
Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW, eerste gedeelte, bevattende
wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op
de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet, nieuw zijn vastge–
steld (Stb. 1986, 295. Zie de artikelen 700 - 767). Deze nieuwe regeling
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regelt de verschillende vormen van conservatoir beslag uitputtend (m.u.v.
het beslag op schepen en luchtvaartuigen, waarvan de nieuwe regeling
later zal worden vastgesteld).
Op een aantal punten zijn voor de toepassing van het conservatoir
beslag voor strafvorderlijke doeleinden afwijkingen van het in civilibus
geldende systeem voorzien.
De nieuwe artikelen 94a-94d Sv zijn opgenomen in de eerste
paragraaf van de derde Afdeling van Titel IV van de Eerste Boek, d.w.z. in
de paragraaf, houdende algemene bepalingen inzake inbeslagneming.
Daarmee wordt niet afgedaan aan de systematiek volgens welke elders in de volgende paragrafen of in een bijzondere regeling - wordt aange–
geven w/etot inbeslagneming bevoegd zijn. Aldus zal duidelijk zijn dat
tot het leggen van het beslag bevoegd zijn de in het Wetboek van Straf–
vordering of bijzondere wetten daartoe aangewezen autoriteiten en dat
slechts in bepaalde gevallen het beslag zal worden gelegd door middel
van een deurwaardersexploit. Alleen in de gevallen bedoeld in art. 94b,
onder 3°, is het inroepen van de tussenkomst van de gerechtsdeur–
waarder verplicht gesteld. In de voorgestelde aanvulling van artikel 556,
eerste lid, wordt daar nog eens aan herinnerd. Dit, omdat het hier
vormen van beslag betreft, waarbij formaliteiten moeten worden verricht
waarmee de gerechtsdeurwaarder vertrouwd is.
Van de overige afwijkingen van het in civilibus geldende systeem is de
belangrijkste, dat voor het leggen van zulk beslag niet een voorafgaand
verlof van de president van de rechtbank wordt vereist, noch dat binnen
een bepaalde termijn na het leggen van het beslag de procedure in de
hoofdzaak wordt ingesteld. In plaats hiervan wordt een systeem voorge–
steld volgens hetwelk conservatoir beslag, te leggen krachtens art. 94a,
steeds door een vanwege de rechter-commissaris te verlenen rechterlijke
machtiging dient te zijn gedekt, hetzij incidenteel voor elk geval dat
beslag op de titel van art. 94a wordt gelegd of gehandhaafd (art. 103 Sv,
als voorgesteld), hetzij generaal als grondslag voor het instellen van een
strafrechtelijk financieel onderzoek (art. 126b, eerste lid j° 126, derde
lid, Sv als voorgesteld), mits ter inbeslagneming niet tot huiszoeking
behoeft te worden overgegaan of een bevel tot uitlevering behoeft te
worden gegeven.
Andere afwijkingen van het stelsel van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering houden in, dat niet wordt vereist dat op het moment dat
tot beslaglegging wordt besloten vrees voor verduistering bestaat (vgl.
de artt. 711, 714, 725 en 765 Rv(nieuw)). De verdenking een ernstig
misdrijf te hebben begaan dat mogelijkerwijs tot een aanzienlijke vermo–
genssanctie zal leiden kan hier volstaan. Voorts ware te bedenken dat het
conservatoir beslag wordt gelegd tot bewaring van het recht tot verhaal
van een geldboete of een verplichting tot betaling van een geldbedrag ex
art. 36e Sr, waarvan de hoogte ten tijde van het beslag nog niet
vaststaat en door een ander dan degene door wie het beslag wordt
gelegd nog moet worden bepaald, nl. de rechter. Pas door de rechterlijke
uitspraak ontstaat een concrete vordering van de staat op degene aan
wie de straf of maatregel is opgelegd. Ook al is ten tijde van het leggen
van conservatoir beslag het bedrag van de vordering nog niet vastge–
steld, dat neemt niet weg dat de Officier van Justitie bij het leggen van
beslag krachtens art. 126b, eerste lid, als voorgesteld, of bij het doen
van een vordering ex art. 103 als voorgesteld, verlangd mag worden het
maximum bedrag aan te geven waarvoor het beslag wordt of zou moeten
worden gelegd. Nu art. 700 (nieuw) Rv. niet van overeenkomstige
toepassing is, dient op andere dan in art. 702, tweede lid, (nieuw) Rv
voorziene wijze aan de beslagene het bedrag waarvoor beslag wordt
gelegd kenbaar te worden gemaakt. Dit, zo wordt in art. 94c, onder b,
voorgeschreven, dient in het proces-verbaal van inbeslagneming of het
beslagexploit te worden opgenomen. Het belang van het vermelden van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

24

een maximumbedrag is gelegen in het kunnen aanbieden van een zeker–
heidstelling als bedoeld in art. 118b als voorgesteld, alsmede in de
kenbaarheid voor derden die in de beslagen voorwerpen mogelijk ook
verhaalsobjecten voor hun vorderingen zien.
Bij het leggen van beslag tot bewaring van het recht van verhaal voor
een geldboete, ligt in het wettelijk maximum van de boete uiteraard een
grens voor het te vermelden bedrag. Bij het leggen van beslag tot
bewaring van het recht van verhaal voor een ontnemingsmaatregel geldt
een dergelijk wettelijk maximum niet en zal de officier van justitie zich
slechts kunnen baseren op de gegevens die uit het tot dan toe gevoerde
onderzoek zijn voortgekomen. Dat neemt niet weg dat bij het achtereen–
volgens leggen van beslag op meerdere voorwerpen verschillende
bedragen worden kunnen aangegeven van het maximum waarvoor per
voorwerp het beslag wordt gelegd of dat op een beslagen voorwerp
naderhand opnieuw beslag wordt gelegd, maar dan voor een hoger
maximum bedrag.
Ook is het niet inachtnemen van termijnen waarbinnen betekening van
het beslag moet plaatsvinden in beginsel niet met nietigheid bedreigd.
Dit houdt verband met de omstandigheid dat dikwijls ten tijde van de
inbeslagneming van voorwerpen nog niet duidelijk behoeft te zijn of deze
in aanmerking komen voor eventuele verbeurdverklaring of onttrekking
aan het verkeer, dan wel tot bewaring van het verhaalsrecht zullen
worden bestemd. De beslissing om zulke voorwerpen tot bewaring van
het recht tot verhaal te bestemmen kan later worden genomen, maar
moet dan zo spoedig mogelijk door een rechterlijke machtiging worden
gedekt (art. 103, als voorgesteld). Zulks mag, wanneer alsdan pas de
nodige betekeningen worden verricht, niet tot nietigheid van het aanvan–
kelijk gelegde beslag leiden (bijv. betekeningen bedoeld in art. 475c j°
720 Rv (nieuw)). Een uitzondering is hier echter gemaakt voor de
gevallen waarin voor de beslaglegging op aandelen en effecten op naam
en op onroerende registergoederen ingevolge artikel 94b, onder 3°, de
gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld. Deze moet in staat geacht worden
om volgens de hem vertrouwde voorschriften van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering de nodige formaliteiten tijdig te verrichten.
Voor wat betreft de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen is het
Wetboek van Strafvordering en niet het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering primair toepasselijk verklaard. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om de bepalingen betreffende de bewaring (116 Sv) aan te
passen door toe te laten
a) dat niet onder alle omstandigheden voorwerpen waar beslag op rust
in bewaring worden genomen (bijv. onroerende zaken) en b) dat
inbeslaggenomen voorwerpen ook rechtstreeks bij particulieren in
gerechtelijke bewaring worden gegeven (bijv. grote sommen geld bij
banken, schilderijen bij musea, inventaris en voorraden van onderne–
mingen bij de directie, etc).
De ondergetekende heeft voorts gemeend er goed aan te doen in een
nieuw in te voegen artikel 118b Sv. uitdrukkelijk te voorzien in de
mogelijkheid, dat conservatoir inbeslaggenomen voorwerpen door de
officier van justitie desgevraagd onder zekerheidstelling worden terugge–
geven. Het zou zonder die voorziening niet duidelijk zijn of in dit opzicht
het bepaalde in art. 705, tweede lid, Rv analoog zou kunnen worden
toegepast. Bovendien past in het gesloten stelsel van bevoegdheden van
het Wetboek van Strafvordering bijzonderlijk te bepalen, dat de officier
van justitie degene is die beoordeelt of voldoende zekerheid wordt
gesteld om tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen te besluiten.
Het is dan ook aan hem het bedrag te bepalen waarvoor en de wijze
waarop de zekerheid ware te stellen. Ook is het aan hem te bepalen of,
ingeval van een waarborgstelling, de waarborg vooraf ware te horen.
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Ten slotte is bepaald dat de beëindiging van het beslag met inacht–
neming van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
geschiedt, waarbij is gedacht aan art. 353, dat een uitdrukkelijke rechter–
lijke beslissing in deze verlangt, art. 552a, art. 552b waarin naar art. 353
wordt verwezen, alsmede aan de artt. 118-119, die de teruggave van
inbeslaggenomen voorwerpen regelen. Een verval van het beslag van
rechtswege, als bedoeld in art. 704, tweede lid, Rv(nieuw) is in het kader
van de strafvordering derhalve niet voorzien.
In dit verband is het wellicht goed op te merken dat ook de in art. 94a
bedoelde vorm van conservatoir beslag is te begrijpen als het onder zich
nemen of gaan houden van voorwerpen ten behoeve van de strafvor–
dering, in de zin van art. 134 Sv. Wel lijkt het de ondergetekende nuttig
aan dat artikel een tweede lid toe te voegen, waardoor wordt duidelijk
gemaakt dat onder de «teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen» de terminologie die op talloze plaatsen in het Wetboek wordt gebezigd wordt begrepen het verrichten van formaliteiten die vereist zijn in
verband met de beëindiging van het beslag. Hierbij is met name gedacht
aan doorhalingen in registers van beslag op registergoederen of op
aandelen en effecten op naam en aan kennisgevingen, waarbij particu–
lieren die als bewaarders zijn aangewezen, wordt bericht dat zij niet
langer hun toezichthoudende taak behoeven uit te oefenen.
4.5. De actio Pauliana
Ten slotte behoeft hier het voorgestelde artikel 94d nog nadere
toelichting. Kort gezegd houdt dit artikel in dat de officier van justitie, ten
behoeve van het verhaal bedoeld in art. 94a, namens de staat de actio
Pauliana kan instellen of, in geval van faillissement van degene die naar
zijn verwachting een geldboete of maatregel ex art. 36e Sr riskeert, een
vordering bij de faillissementscurator kan indienen, waarbij deze laatste
van zijn in de Faillissementswet gegeven bevoegdheid tot het instellen
van de actio Pauliana gebruik kan maken.
Aangezien het in artikel 94a bedoelde beslag strekt tot bewaring van
het recht tot verhaal, zijn alleen de voorwerpen waarop ook verhaal kan
worden genomen, dat wil zeggen aan de verdachte/veroordeelde toebe–
horende voorwerpen, voor zulk beslag vatbaar.
Die actie houdt in dat het openbaar ministerie, dat in deze handelt als
vertegenwoordiger van de staat als schuldeiser, door een buitengerech–
telijke verklaring de nietigheid kan inroepen van door de verdachte als
schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen, wanneer de schul–
denaar daarbij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de
staat als schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn.
Betreft het meerzijdige rechtshandelingen, anders dan om niet, dan
kunnen deze alleen worden vernietigd als ook degene(n) met wie de
rechtshandeling is verricht wist of behoorde te weten dat daardoor
benadeling van de staat als schuldeiser het gevolg zou zijn. Als gevolg
van de vernietiging van de rechtshandeling vloeit het voorwerp of het
recht waarop die rechtshandeling betrekking had weer in het vermogen
of de beschikkingsmacht van de schuldenaar terug en kan er in die
kwaliteit door de staat ten laste van de schuldenaar (verdachte) beslag
op worden gelegd tot bewaring van het recht tot verhaal. Dat verklaart
de voorgestelde locatie van deze bepaling, als «verlengstuk» van art.
94a. Aldus wordt beoogd allerlei schijnconstructies en «witwas» acties
die de verdachte mocht hebben opgezet om door hem wederrechtelijk
verkregen voordeel aan het zicht en de greep van de staat te onttrekken
te kunnen ontmantelen en ongedaan te maken.
4.5.1. Bewijslast en goede trouw
Daarvoor is wel vereist dat de betrokkene voorwerpen te kwader trouw
heeft vervreemd en dat ook de verkrijger als te kwader trouw kan worden
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aangemerkt. Ingevolge het Nieuw BW en de Faillissementswet kan de
kwade trouw bij de vervreemder bij rechtshandelingen om niet worden
aangenomen indien die rechtshandelingen binnen een jaar voor de
instelling van de actio Pauliana zijn verricht. Gaat het om rechtshande–
lingen anders dan om niet dan kan onder bepaalde omstandigheden de
kwade trouw aan beide zijden, behoudens tegenbewijs, worden aange–
nomen. Die omstandigheden zijn omschreven in de artikelen 3.2.11a
Nieuw BW en 43 Faillissementswet. Deze artikelen zijn in hun huidige
vorm vastgesteld bij de Wet van 3 juli 1989, Stb. 289, onderscheidenlijk
de wet van 7 mei 1986, Stb. 295. De tekst van deze twee bepalingen is
als bijlage bij deze memorie van toelichting gevoegd.
Ingevolge het voorgestelde art. 94d Sv geldt ten aanzien van de
bewijslastverdeling van de goede trouw bij het instellen van de actio
Pauliana door het openbaar ministerie ten behoeve van de strafvordering
dezelfde regeling. In één opzicht is een afwijking van de in civilibus
geldende regeling voorgesteld. Daar mag de kwade trouw worden
aangenomen wanneer de rechtshandeling, waardoor de schuldeiser in
zijn verhaalsrechten is benadeeld, is verricht binnen één jaar voor het
inroepen van de vernietigingsgrond en het overigens omstandigheden
betreft als in de desbetreffende bepalingen opgesomd. Ten behoeve van
de strafvordering wordt voorgesteld de aanvang van die termijn te
leggen bij één jaar vöór het tijdstip waarop de vervolging tegen de
verdachte is aangevangen, hetgeen kan zijn, als nog geen eerdere daden
van vervolging zijn verricht, het tijdstip waarop een strafrechtelijk finan–
cieel onderzoek tegen hem is gevorderd. De reden voor deze afwijking is
gelegen in de veronderstelling dat het openbaar ministerie zijn activi–
teiten niet primair zal richten op het onderzoek naar de omvang en
locatie van wederrechtelijk verkregen voordeel, doch op het onderzoek
naar de toedracht van vermoedelijk begane strafbare feiten en de betrok–
kenheid van personen daarbij als daders. Pas als zulk onderzoek
voldoende grond oplevert om iemand als verdachte aan te merken, is er
aanleiding een financieel onderzoek op gang te brengen en de in art. 94a
bedoelde conservatoire middelen toe te passen. In dat opzicht is de
positie van de staat hier anders dan die van civiele schuldeisers.
4.5.2. Faillissement
Het voorgestelde derde en vierde lid van art. 94d hebben betrekking
op situaties waarin de verdachte (of veroordeelde, als tegen hem nog
een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt) failliet is verklaard.
Ingevolge artikel 1, lid 2, Faillissementswet beschikt het openbaar minis–
terie reeds over de bevoegdheid om in het algemeen belang iemands
faillietverklaring in te roepen. Die bevoegdheid past zeer wel in het
totaalpakket aan bevoegdheden, dat ook in civilibus aan schuldeisers
jegens de schuldenaar toekomt, te weten het leggen van conservatoir
beslag, de instelling van de actio Pauliana en het inroepen van het faillis–
sement. Wordt de betrokkene op vordering van het openbaar ministerie
failliet verklaard dan heeft dat wel tot gevolg dat krachtens het VVetboek
van Strafvordering gelegde beslagen, zoals alle beslagen, vervallen (vgl.
art. 33 Fw). Dat geldt overigens ook voor krachtens Strafvordering
gelegde conservatoire beslagen, indien het door toedoen van anderen tot
een faillietverklaring komt.
Wanneer evenwel een verdachte, te wiens aanzien de oplegging van
een hoge geldboete of van de maatregel van art. 36e Sr te verwachten is
of in eerste aanleg reeds heeft plaatsgevonden, failliet is verklaard, wordt
het openbaar ministerie de bevoegdheid gegeven namens de staat als
schuldeiser in het faillissement op te komen, met de mogelijkheid dat de
faillissementspauliana door de curator in het faillissement op grond van
de artikelen 43 of 45 Fw wordt ingesteld. Het openbaar ministerie zal
daarbij wel, net als in geval van conservatoir beslag, een
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(maximum)bedrag van de vordering moeten aangeven waarin het als
vertegenwoordiger van staat als schuldeiser opkomt. Daarom is bepaald
dat in zo'n geval de officier van justitie geacht wordt voor een voorwaar–
delijke vordering op te komen. Indien, voordat het tot de oplegging van
een geldboete of een maatregel tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel is gekomen, de curator tot verificatie en afwikkeling
van het faillissement wil overgaan, kan hij op grond van artikel 133 Fw
zelf tot een schatting komen van het bedrag waarop de vordering van de
staat ware te bepalen. Geeft hij geen toepassing aan die bevoegdheid,
dan zal hij de vordering van de staat niet voor erkenning in aanmerking
brengen. In zo'n geval zal de staat naderhand, wanneer het bedrag van
de boete of van het te ontnemen voordeel definitief door de rechter is
vastgesteld, op andere wijze zijn vordering te gelde moeten zien te
maken.
Omdat de aanvang van de termijn van waaraf kwade trouw mag
worden aangenomen ingevolge het tweede lid van art. 94d Sv, als
voorgesteld, afwijkt van die voorzien in de artt 43 en 45 Fw is, voor het
geval dat de faillissementscurator niet overgaat tot het instellen van de
faillissementspauliana ten behoeve van het openbaar ministerie, de
bevoegdheid van het openbaar ministerie om zulks eigenstandig te doen
in het vierde lid onverlet gelaten.
Er zij nog op gewezen dat de bepalingen van het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering met betrekking tot de tenuitvoerlegging van
vonnissen, beschikkingen en authentieke akten, met inbegrip van de
bepalingen betreffende het executoriaal beslag, reeds op grond van
artikel 575, tweede lid, Sv van toepassing zijn ten behoeve van de
executie van geldboeten, verbeurdverklaringen (art. 577) en ontne–
mingen van wederrechtelijk verkregen voordeel (art.577b). Ook die
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn bij de
wet van 7 mei 1986, Stb. 295, nieuw vastgesteld (artt. 430 e.v.).
Deze wet zal in werking treden tegelijk met de Boeken 3, 5 en 6 van
het nieuwe Burgerlijk Wetboek (1 januari 1992, KB van 20 februari 1990,
Stb. 90).
4.6. Een aparte schadevergoedingsprocedure?
Met het uitbreiden van de mogelijkheden tot het leggen van beslag, in
het bijzonder de invoering van conservatoir beslag ter bewaring van het
recht tot verhaal voor hoge geldboeten en voor betalingsverplichtingen
uit hoofde van ontnemingsmaatregelen, ligt het voor de hand zich de
vraag te stellen of in het Wetboek van Strafvordering niet een
rechtsgang zou dienen te worden geïntroduceerd voor degene die
schade leidt als gevolg van een krachtens het Wetboek van Strafvor–
dering gelegd beslag, indien de zaak eindigt zonder oplegging van
(vermogens)straf of (-)maatregel of met zodanige oplegging, doch op
grond van een feit waarvoor het conservatoir beslag niet is toegelaten (of
wellicht nog in andere gevallen, waarin het beslag is opgeheven). Zulks
naar analogie van de rechtsgang voorzien in de artikelen 89 - 93 ter zake
van ondergane verzekering of voorlopige hechtenis.
Een en ander is met name aan de orde gesteld door de afdeling Straf–
rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, in haar
advies over het eindrapport van de Werkgroep legislatieve projecten
vermogenssancties.
De ondergetekende heeft deze vraag uitdrukkelijk onder ogen gezien
en is tot de conclusie gekomen, dat een dergelijke bijzondere procedure
niet in het leven ware te roepen. Zijn overwegingen daarbij zijn de
volgende.
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In de eerste plaats kent het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
ook geen speciale procedure met het oog op het verkrijgen van schade–
vergoeding wegens gelegd, maar opgeheven conservatoir beslag in
civiele zaken. De wetgever heeft hiertoe de algemene rechtsingang
wegens onrechtmatige daad afdoende beschouwd.
In de tweede plaats vermag het invoeren van een bijzondere schade–
vergoedingsprocedure in het Wetboek van Strafvordering niet uit te
sluiten, dat daarnaast een onrechtmatige daad-actie op de civiele rechter
wordt ingesteld en dat de burgerlijke rechter eigen maatstaven hanteert,
d.w.z. andere maatstaven dan de strafrechter.
In de derde plaats is de burgerlijke rechter beter in staat dan de straf–
rechter om de typisch civielrechteïijke vragen betreffende de vaststelling
van de omvang van door beslaglegging geleden schade te beantwoorden
dan de strafrechter, gelet op de parallel met het civiele beslagrecht. Hier
ligt een belangrijk verschil met de voorlopige vrijheidsbeneming, dat een
alleen het strafrecht ten dienste staand dwangmiddel is. De aard van dit
dwangmiddel laat toe, dat bij de bepaling van toe te kennen schadever–
goeding in beginsel wordt gewerkt met een bepaald tarief per dag
vrijheidsbeneming, ook al zal in voorkomende gevallen ook rekening
worden gehouden met omstandigheden het gedrag van de gewezen
verdachte betreffende. Een dergelijke tarifering zal bij toekenning van
schadevergoeding wegens beslag niet toepasbaar zijn.
In de vierde plaats bieden de artikelen 89 e.v. Sv alleen rechtsingang
aan de gewezen verdachte en niet aan derden. In geval van beslag–
legging kan ook schade geleden zijn door derden, die overigens geheel
buiten de inzet van de strafvorderlijke procedure staan. Het ligt niet erg
voor de hand ook deze derden voor het vaststellen van schadever–
goeding primair naar de strafrechter te verwijzen.
De ondergetekende is zich er van bewust, dat de bestaande regeling
van de artikelen 89 e.v. Sv, schadevergoeding toelaat in gevallen waarin
weliswaar achteraf wordt geconstateerd dat de vrijheidsbeneming onjuist
was, maar dat deze daarom nog niet als onrechtmatig hoeft te gelden.
Dat kan de vraag oproepen of het afzien van een bijzondere schadere–
geling in het Wetboek van Strafvordering niet de mogelijkheid zou
uitsluiten om, ook al was een gelegd beslag wettelijk toegelaten maar
achteraf bezien in het concrete geval niet te billijken, alsnog geleden
schade vergoed te krijgen. Hier ware te bedenken, dat de (on)rechtmatigheid van het overheidsoptreden niet wordt bepaald door de vraag of
de overheid wettelijk gerechtigd was te handelen, maar - zo kan uit
recente rechtspraak worden afgeleid - door de vraag of zij de haar
toekomende handelingsvrijheid met de nodige mate van zorgvuldigheid
heeft uitgeoefend. Gelet op de huidige ontwikkeling van de rechtspraak
van de burgerlijke rechter op het stuk van de onrechtmatige
(overheids)daad, gaat de ondergetekende er van uit, dat het bestaande
civiele recht afdoende rechtsbescherming biedt.
5. Het strafrechtelijk financieel onderzoek
5.1. Ratio van een afzonderlijk onderzoek
Thans bepaalt artikel 185, eerste lid, tweede volzin, Sv dat indien tot
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek wordt overgegaan en
een redelijk vermoeden bestaat dat de verdachte op geld waardeerbaar
voordeel van enig belang heeft verkregen door middel van of uit het feit
terzake waarvan het g.v.o. wordt ingesteld, dit mede in het onderzoek
wordt betrokken. Achter deze lapidaire bepaling gaat het grootste
praktische probleem schuil, waaruit te verklaren valt waarom de thans
bestaande mogelijkheden tot toepassing van artikel 36e Sr zo weinig
worden benut. In de praktijk blijkt namelijk dat het primair op het
onderzoek van de toedracht van het strafbare feit en de vergaring van
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het daarop betrekking hebbende bewijsmateriaal gerichte gerechtelijk
vooronderzoek niet zeer geschikt is om tegelijkertijd te benutten voor het
onderzoek naar de omvang en de locatie van het door de verdachte
verkregen wederrechtelijk voordeel. Dat laatste onderzoek is dikwijls zeer
gecompliceerd, vraagt bijzondere deskundigheid en kan zeer tijdrovend
zijn. Wanneer dat ten koste dreigt te gaan van een snelle afronding van
het gerechtelijk vooronderzoek en een berechting van de verdachte
binnen de voor de maximale duur van voorlopige hechtenis geldende
termijn (als hij voorlopig gedetineerd is), althans binnen een redelijke
termijn, negatief dreigt te beïnvloeden, zal algauw het financieel
onderzoek vroegtijdig worden gestopt of geheel achterwege worden
gelaten.
Bovendien biedt de bestaande wetgeving te weinig mogelijkheden en
bevoegdheden om beschikking over de nodige gegevens bij derden te
verkrijgen en het feit dat zijn financiële situatie wordt onderzocht voor de
verdachte af te schermen, teneinde te voorkomen dat hij zijn financiële
situatie intussen aan het zicht van de justitie weet te onttrekken. De
ondergetekende stelt daarom voor - overigens in navolging van de
daaromtrent door de RAC-werkgroep «financiële facetten van ernstige
vormen van criminaliteit» ontwikkelde gedachten - in het Wetboek van
Strafvordering bepaiingen op te nemen ter structurering van wat wordt
genoemd «het strafrechtelijk financieel onderzoek». In de door de onder–
getekende voorgestelde vorm vertoont het strafrechtelijk financieel
onderzoek (s.f.o.) overeenkomsten, maar ook verschillen met het gerech–
telijk vooronderzoek (g.v.o.). Belangrijk is, dat in de optiek van de onder–
getekende een s.f.o. onafhankelijk van een g.v.o. kan worden ingesteld.
Het kan ook worden ingesteld zonder dat een g.v.o. wordt gehouden.
Bovendien is het niet noodzakelijk dat het s.f.o. is afgerond voordat de
strafzaak ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt. Wel moet het s.f.o.
voordien zijn aangevangen.
Wil aan de toepasselijkheid van de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel een reële inhoud worden gegeven,
dan acht de ondergetekende het essentieel dat voldoende tijd wordt
gegund om ook zeer gecompliceerde en moeilijk toegankelijke financiële
situaties te ontrafelen en bloot te leggen. Zeker wanneer dergelijk
onderzoek ook het verkrijgen van informatie uit het buitenland inhoudt,
kan daarmee veel tijd gemoeid zijn. Daarop zou de afhandeling van de
strafzaak niet moeten hoeven te wachten. Daarom is voorgesteld de
oplegging van de maatregel voorwerp te maken van een afzonderlijke
rechterlijke behandeling, op afzonderlijke vordering van het openbaar
ministerie, welke een zekere tijd na de behandeling van de strafzaak
zelve de zaak die aanleiding tot de instelling van het s.f.o. vormde kan
plaats vinden. Anderzijds gaat het niet aan het s.f.o. en de waardebe–
paling van het voordeel nadat in de strafzaak zelve een veroordeling is
gewezen eindeloos te rekken. Voorgesteld wordt dat voor de afronding
van het s.f.o. en het aanhangig maken van een vordering tot bepaling van
het wederrechtelijk verkregen voordeel een termijn mag gelden van
maximaal twee jaren na de datum van de uitspraak in eerste aanleg over
de strafzaak zelve (art. 511b, eerste lid, Sv).
5.2. Voorwaarden en structuur
Het instellen van een s.f.o. is een ingrijpende aangelegenheid, waartoe
niet lichtvaardig besloten dient te worden. Als wettelijke voorwaarde
daartoe is voorgesteld het bestaan van verdenking van een strafbaar feit,
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd,
hetzelfde criterium als in het derde lid van artikel 36e Sr is opgenomen.
Deze bepaling en artikel 126 Sv hangen in dit opzicht rechtstreeks
samen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

30

Bovendien kwalificeert niet ieder feit dat met een geldboete van de
vijfde categorie is bedreigd voor het instellen van een s.f.o. Slechts die
delicten, die gelet op hun aard en de feiten en omstandigheden waarop
in het concrete geval de verdenking berust het vermoeden rechtvaar–
digen dat daarmee - in de bewoordingen van het huidige art. 185 Sv door de verdachte op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan
zijn verkregen, kunnen aanleiding vormen voor de instelling van het
bijzondere onderzoek.
De ondergetekende acht het niet voor de hand te liggen de
bevoegdheid tot het instellen van een s.f.o. (tevens) te onderwerpen aan
de voorwaarde dat er een verdenking moet bestaan van een feit
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (ook al zal daarvan voor veel
feiten die met geldboete van de vijfde categorie zijn bedreigd wel sprake
zijn). De ratio van het s.f.o. is een totaal andere dan die van de
voorlopige hechtenis. Het gaat in het s.f.o. om het traceren van en de
hand leggen op omvangrijke illegale vermogenswinsten; daarbij staan
overwegingen van gevaar van vlucht van personen of gewichtige redenen
van maatschappelijke veiligheid niet voorop.
Het s.f.o. wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van de officier van
justitie. Hij kan dit echter slechts instellen op machtiging van de rechter–
commissaris (art. 126, derde lid), waartoe een met redenen omklede
vordering moet worden gedaan. Aan de hand daarvan kan de rechter–
commissaris beoordelen of aan de wettelijke criteria om een s.f.o. te
doen plaatsvinden is voldaan en of er voldoende redenen zijn om dit
zware onderzoeksinstrument in te zetten. Op zijn beurt zal ook de
rechter-commissaris zijn machtiging met redenen moeten omkleden.
Indien hem de door de officier van justitie voor zijn vordering gegeven
motivering ontoereikend voorkomt, kan hij zich door deze en door de
politie mondeling van nadere informatie laten voorzien. Hij zou bij het
geven van zijn machtiging als voorwaarde kunnen stellen op gezette
tijden omtrent het verloop van het onderzoek op de hoogte te worden
gehouden. Dat neemt niet weg dat anders dan in het g.v.o., in een s.f.o.
de verantwoordelijkheid voor het te voeren onderzoek niet aan de
rechter-commissaris wordt overgedragen. Hij geeft slechts machtiging,
waardoor het toepassen van een aantal (conservatoire) dwangmiddelen
wordt gelegitimeerd. Voor het leggen van conservatoir beslag tijdens het
s.f.o. is, behoudens als daartoe huiszoeking moet worden verricht, geen
verdere voorafgaande incidentele machtiging van de rechter-commis–
saris vereist. Zulks zou de effectiviteit van het s.f.o. in ernstige mate
nadelig kunnen beïnvloeden. Het zou bovendien spanningen oproepen
met het voor het s.f.o. beoogde wettelijke stelsel, dat de leiding en
verantwoordelijkheid voor het voeren van dergelijk onderzoek in handen
legt van het openbaar ministerie. Voorts voorziet de ondergetekende dat
het in het kader van een s.f.o. veelvuldig zal kunnen voorkomen dat voor
conservatoir beslag vatbare voorwerpen zich in meer dan één arrondis–
sement bevinden en dat het moeten inschakelen van verschillende
rechters-commissarissen in verschillende arrondissementen mogelijk–
heden zal bieden om beslaglegging te ontgaan.
Wel zal de rechter-commissaris tijdens het s.f.o. telkens moeten
worden ingeschakeld wanneer bijzondere dwangmiddelen moeten
worden toegepast, zoals huiszoeking, het afluisteren van telefoonge–
sprekken, het oproepen en doen medebrengen van getuigen voor
verhoor, het openen van brieven, etc. De rechter-commissaris handelt
daarbij steeds op vordering van de officier van justitie, en niet op eigen
initiatief.
Het is niet ondenkbaar dat omstandigheden vereisen, dat met grote
voortvarendheid wordt opgetreden, wil het mogelijk zijn op bepaalde
vermogensbestanddelen of bewijzen voor het bestaan daarvan de hand
te leggen. Dan kan, wanneer nog geen s.f.o. is ingesteld, met de
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vordering daarvan en het verkrijgen van de rechterlijke machtiging,
kostbare tijd verloren gaan. Vandaar dat is voorzien, in art. 126c, in een
spoedprocedure voor huiszoeking, vergelijkbaar met de procedure van
art. 97, eerste lid, Sv. Wel is daarbij vereist dat terstond een vordering
s.f.o. wordt ingesteld. Wordt die vordering door de rechter-commissaris
afgewezen, dan dienen bij de spoedhuiszoeking in beslag genomen
voorwerpen in beginsel te worden teruggegeven.
De ondergetekende heeft doelbewust voor het s.f.o. een structuur
ontworpen die afwijkt van die van het g.v.o. In het g.v.o. gaat het om de
waarheidsvinding t.a.v. tenlastegelegde feiten en de strafbaarheid van
personen terzake. De inzet van dit onderzoek is een andere dan die van
het s.f.o., waarbij het gaat om het verzamelen van gegevens op grond
waarvan aan een sanctie inhoud kan worden gegeven, een sanctie, die
haar grondslag vindt in de uitkomst van een reeds gevoerd strafproces.
Tegen de instelling van het s.f.o. staat de verdachte, of andere
personen, geen rechtsmiddel open. Dat heeft het s.f.o. met het g.v.o.
gemeen. In de praktijk wordt dat laatste niet als een gemis ervaren. Kort
gedingen, het rechtsmiddel dat in theorie zou kunnen worden ingesteld,
komen niet of nauwelijks voor. Het is dan ook zeer de vraag of tegen het
instellen van een s.f.o. wel kort gedingen te verwachten zullen zijn en zo
dat het geval is, of dergelijke vorderingen in kort geding ontvankelijk
zullen worden verklaard, mede gelet op de gemotiveerde rechterlijke
machtiging die aan het instellen van een s.f.o. ten grondslag ligt. Een
praktisch bezwaar tegen het voorzien in een rechtsmiddel tegen de
instelling van een s.f.o. is gelegen in het daaraan onvermijdelijk te
verbinden gevolg, dat degene tegen wie het onderzoek wordt ingesteld
daarvan van meet af aan in kennis zal dienen te worden gesteld. Dit
verdraagt zich niet met de opzet van het instituut. Wel is in het voorge–
stelde artikel 126a Sv op de voet van het bepaalde in art. 207, eerste lid,
Sv voorgeschreven, dat ter gelegenheid van het eerste verhoor van
degene tegen wie het s.f.o. is gericht hem door de verhorende
ambtenaar of rechter een afschrift van de vordering s.f.o. en de van de
machtiging van de rechter-commissaris ter hand wordt gesteld, zodat
deze met de inhoud daarvan op de hoogte komt. Een verplichting de
betrokkene vöór de sluiting van het s.f.o. te (doen) horen (zoals art. 200,
lid 2, Sv voor het g.v.o. voorschrijft) is echter niet voorzien. Voorts is
uitdrukkelijk bepaald dat degene tegen wie het onderzoek is gericht ook
in de fase van het s.f.o. de rechten van de verdachte toekomen en dat hij
niet kan worden verplicht tot voldoening aan een bevel tot uitlevering of
overbrenging van voorwerpen. Bovendien kunnen hij en andere belang–
hebbenden, wanneer in het kader van het onderzoek voorwerpen in
beslag worden genomen, daarover op grond van artikel 552a Sv zich
beklagen. Naar het oordeel van de ondergetekende leent de procedure
voor de behandeling van een dergelijk klaagschrift zich ertoe, dat kan
worden beoordeeld of aan de criteria voor het instellen van een s.f.o. is
voldaan en of overigens de voorschriften met betrekking tot inbeslag–
neming in acht zijn genomen.
5.2.1. Bevoegdheden en verschoningsrechten
De met de uitvoering van het s.f.o. belaste opsporingsarnbtenaren
komen de bijzondere bevoegdheden, weergegeven in artikel 126a Sv toe.
Het opzettelijk niet voldoen aan bevelen als in dat artikel bedoeld levert
het strafbare feit van artikel 184 Sr op, tenzij de geadresseerde zich op
een verschoningsrecht kan beroepen. De opsporingsambtenaren kunnen,
gelegitimeerd door de rechterlijke machtiging, aan ieder behalve degene
tegen wie het onderzoek is gericht bevelen opgave te doen of afschrift te
geven van gegevens die inzicht kunnen geven in de financiële positie van
de betrokkene, zowel in het heden als in het verleden. Dergelijke bevelen
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kunnen derhalve gericht zijn tot banken, met inbegrip van de Postbank,
verzekeringsmaatschappijen, de fiscus, beleggingsmaatschappijen, etc.
Van de verplichting aan zulke bevelen te voldoen kunnen zich echter
verschonen de familieleden van de betrokkenen, vallende onder de
omschrijving van art. 217 Sv, zij die uit hoofde van hun stand, beroep of
ambt tot geheimhouding verplicht zijn, voor zover voldoening aan het
bevel met hun geheimhoudingsplicht in strijd zou zijn, en degenen die
zichzelf of hun familieleden, vallende onder de omschrijving van art. 219
Sv, door voldoening aan het bevel aan gevaar van een strafrechtelijke
vervolging bloot zouden stellen.
Weigert de geadresseerde, ondanks de gegeven bevelen, zonder
geldige reden de gevraagde gegevens te verstrekken dan maakt hij zich
schuldig aan het misdrijf van artikel 184 Sr maar kunnen de gegevens
ook in beslag genomen worden en kan daartoe, wanneer verdergaande
dwangmiddelen moeten worden gehanteerd, de rechter-commissaris
worden ingeschakeld ten einde daartoe de dwangmiddelen waarover hij
ten behoeve van een g.v.o. beschikt aan te wenden. Tot die dwangmid–
delen behoren de huiszoeking tot inbeslagneming en het onderzoek van
telefoongesprekken.
Waar de uitoefening van dergelijke bevoegdheden in het g.v.o. aan
bepaalde voorwaarden is onderworpen, geldt dat evenzeer in het s.f.o.
Zo bijvoorbeeld voor wat betreft de voorwaarden voor het kunnen uitoe–
fenen van onderzoek naar telefoongesprekken. De ondergetekende staat
overigens op het standpunt dat ook bevoegdheden tot aftappen van
ander niet voor het publiek bestemd gegevensverkeer dat over de
telecommunicatie-infrastructuur wordt overgedragen en tot vergaring en
opneming van in computers opgeslagen gegevens tijdens het s.f.o. uitge–
oefend zullen moeten kunnen worden. Voorstellen tot regeling van deze
materie zijn opgenomen in het voorstel van wet tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in
verband met de voortschrijdende toepassing van informatietechniek
(Wet computercriminaliteit). De ondergetekende heeft er voorshands van
afgezien in het onderhavige wetsvoorstel dezelfde materie bij de
bepalingen van het s.f.o. te betrekken; het heeft zijn voorkeur de inhou–
delijke discussie over de vormgeving van deze onderzoeksvormen in het
kader van het wetsvoorstel over de computercriminaliteit te voeren. Staat
de uitkomst van het gemeen overleg met het parlement met voldoende
zekerheid vast, dan kan het onderhavige wetsvoorstel nog nader, in het
licht van die uitkomst, worden aangepast.
In bepaalde opzichten is voorzien in verdergaande bevoegdheden dan
thans voor het g.v.o. zijn gegeven, met name op het gebied van de
inbeslagneming na huiszoeking van brieven en andere geschriften.
Ook hier is de positie van personen die uit hoofde van hun stand,
beroep of ambt een verschoningsrecht kunnen doen gelden gerespec–
teerd (art. 126d). De ondergetekende heeft zich op het standpunt
gesteld dat in het kader van een s.f.o. niet aan de bestaande verscho–
ningsrechten afbreuk gedaan dient te worden. Wat de op de maatschap–
pelijke status gebaseerde verschoningsrechten betreft heeft hij
onderkend, dat het in de praktijk heel goed mogelijk is personen als
advocaten of notarissen in te schakelen bij allerlei financiële transacties,
waarmee wordt beoogd vermogensbestanddelen die wederrechtelijk
verkregen voordeel vertegenwoordigen aan het zicht van de overheid te
onttrekken. Wanneer vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen zich
dikwijls zouden lenen om als dekmantel voor dergelijke transacties te
dienen, wetende wat daarmee wordt beoogd, dan kan een situatie
ontstaan waardoor het beroepsgeheim een beletsel gaat vormen voor de
uitoefening van taken die de overheid als rechtshandhaver heeft te
verrichten. Wanneer zulks een regelmatige praktijk zou zijn, zou er reden
zijn te overwegen of de bestaande verschoningsrechten niet zouden
moeten worden herzien. Naar het oordeel van de ondergetekende
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bestaat daarvoor naar het huidige bestel geen grond. Hij meent dat de
deontologische opvattingen binnen de Nederlandse advocatuur en het
Nederlandse notariaat zodanig zijn, dat voldoende vertrouwen
gekoesterd mag worden dat van de bestaande beroepsrechten en
–plichten geen misbruik wordt gemaakt. Waar dat incidenteel wel het
geval mocht zijn, liggen in de toezichthoudende en disciplinaire functie
van de Raden en het Hof van Discipline voor de advocatuur en de Kamer
van Toezicht voor het notariaat reële mogelijkheden tot controle en
correctie. Zolang niet gebleken is dat die mogelijkheden in de praktijk
ernstig tekort schieten, ware aan de bestaande verschoningsregelingen
niet te tornen.
Ook het verschoningsrecht van familieleden heeft de ondergetekende
niet ten behoeve van het s.f.o. willen afzwakken. Ook hier heeft hij
onderkend, dat ter verhulling van een vermogenssituatie dikwijls juist van
transacties tussen familieleden gebruik zal worden gemaakt, zodat het
belangrijk kan zijn van familieleden relevante informaties te verkrijgen
over de financiële handel en wandel van degene tegen wie een s.f.o.
wordt gevoerd. Maar daar staat tegenover dat uit zulke informatie ook
gemakkelijk gegevens naar voren kunnen komen die de verdachte verder
incrimineren. En het is niet reëel wettelijk uit te sluiten dat gegevens die
tijdens een s.f.o. aan de dag treden ten behoeve van de strafvervolging
als bewijs worden ingebracht en aangewend. De ondergetekende meent
dat de in art. 94d voorgestelde regeling, met name de in het tweede lid
bedoelde mogelijkheid om bij de instelling van de actio Pauliana ten
behoeve van het verhaalsrecht kwade trouw aan te nemen als rechtshan–
delingen door degene tegen wie die actie wordt ingesteld zijn verricht
met diens echtgenoot, pleegkind of bloed– of aanverwanten tot in de
derde graad, al in grote mate tegemoet komt aan de bedenkingen die
tegen handhaving van het verschoningsrecht voor dezen zijn aan te
voeren.
5.2.2. Procedure voor sluiting en heropening
De voorgestelde procedure van sluiting van het s.f.o. is aanzienlijk
eenvoudiger dan die van het g.v.o. Dit, omdat tijdens het s.f.o. de officier
van justitie steeds de leiding van het onderzoek houdt en hij dus het
moment kan kiezen waarop het financieel onderzoek naar zijn oordeel
voldoende resultaat heeft opgeleverd of anderszins geen voortzetting
behoeft. De sluiting heeft de functie het moment te bepalen waarop
degene tegen wie het s.f.o. is gericht, in de gelegenheid wordt gesteld
van het gehele dossier kennis te nemen en zich op zijn verdediging kan
voorbereiden. Weliswaar is het bepaalde in de artt. 30 e.v. inzake de
kennisneming van processtukken toepasselijk, doch het ligt in de aard
van het s.f.o. dat zolang dat niet is voltooid, er goede redenen kunnen
zijn aan de betrokkene de kennisneming van stukken te onthouden. De
redelijkheid daarvan staat evenwel ter toetsing van de rechter (art. 32
Sv).
Het is denkbaar dat na de sluiting van het s.f.o., doch vöórdat een
vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is
ingediend, nieuwe feiten aan het licht komen die de behoefte aan een
nader financieel onderzoek doen rijzen. In zo'n geval behoeft de officier
van justitie een nadere machtiging van de rechter-commissaris krachtens
een nadere, met redenen omklede vordering s.f.o. Wordt die nadere
machtiging verleend, dan dient deze, met de nadere vordering, aan
degene tegen wie het onderzoek is gericht te worden betekend.
Na de betekening van de (laatste) beschikking tot sluiting aan de
betrokkene(n) dient een bepaalde termijn in acht genomen te worden
alvorens het tot een behandeling ter zitting van de resultaten van het
onderzoek kan komen. Verzuim van die termijn heeft overigens geen
gevolgen ten aanzien van de bevoegdheid om degene tegen wie het
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s.f.o. was gericht op de tegen hem uitgebrachte vordering in rechte te
betrekken. Er mag evenweï van worden uitgegaan dat elk redelijk verzoek
van de betrokkene tot aanhouding van de zaak in het belang van zijn
verdediging door de rechter zal worden gehonoreerd. Aan de betrokkene
is geen recht toegekend voorafgaand aan de terechtzitting een
heropening van het s.f.o. af te dwingen. Indien de rechter meent dat het
onderzoek aanvulling behoeft, kan daartoe van de in de artikelen 511d en
511e Sv, als voorgesteld, gegeven mogelijkheden gebruik worden
gemaakt.

6. Afscheiding van de procedure voor de ontneming van weder–
rechtelijk verkregen voordeel van die voor de hoofdzaak
6.1. Inhoud van de procedure
Eerder in deze toelichting is reeds het voorstel ter sprake gekomen de
oplegging van de maatregel van artikel 36e Sr slechts op vordering van
het openbaar ministerie na een afzonderlijke behandeling ter terecht–
zitting - nadat de terechtzitting terzake van het telastegelegde strafbare
feit heeft plaats gehad - te laten geschieden. De procedure voor het
aanhangig maken en de behandeling van deze afzonderlijke vordering
van het openbaar ministerie is geregeld in de nieuw voorgestelde Titel
Mlb van Boek IV van het Wetboek van Strafvordering, handelende over
enige rechtsplegingen van bijzondere aard.
Deze regeiing komt in grote lijnen op het volgende neer. Een vordering
als bedoeld in artikel 36e, eerste of derde lid, Sr wordt door de officier
van justitie aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De ondergetekende
heeft gemeend dat het niet nodig is om ook voor procedures voor de
kantonrechter in de mogelijkheid van vorderingen tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel te voorzien, gelet op de geringe ernst
van de zaken tot de kennisneming waarvan de kantonrechter bevoegd is.
Wel acht hij het wenselijk dat in zaken waarvan de politierechter heeft
kennis genomen, vorderingen als bedoeld in art. 36e Sr bij de politie–
rechter aanhangig kunnen worden gemaakt. Het behoeft immers niet
steeds om ingewikkelde zaken of hoge bedragen te gaan.
Ook de kinderrechter kan, wanneer toepassing wordt gegeven aan
artikel 77c Sr., de maatregel opleggen, zij het dat bij gebreke van
mogelijkheden tot verhaal, volgens dat artikel slechts een vervangend
arrest van maximaal 14 dagen kan worden toegepast. De ondergete–
kende heeft er van afgezien hier wijzigingsvoorstellen te formuleren,
aangezien daarmede het terrein van de in voorbereiding zijnde herziening
van het jeugdigenstrafrecht zou worden betreden.
De omstandigheid dat de oplegging van de maatregel van art. 36e Sr
op grond van een afzonderlijke vordering is te behandelen, los van de
behandeling van de hoofdzaak, staat er niet aan in de weg dat in de
gevallen die zich daarvoor lenen, de vordering gelijktijdig met de
dagvaarding in de hoofdzaak aan de verdachte wordt uitgebracht en
aansluitend op de behandeling van de hoofdzaak, nadat het onderzoek
daarin is gesloten, wordt behandeld Aldus kan ook ten tijde van de
uitspraak over de hoofdzaak, aansluitend een afzonderlijke uitspraak
worden gedaan over de vordering. In veel gevallen, met name die waarin
een s.f.o. is ingesteld, zal het openbaar ministerie eerst enige tijd nadat
de hoofdzaak reeds heeft kunnen dienen, in de positie zijn een vordering
als bedoeld in art. 36e Sr te doen. Te verwachten is immers dat het
houden van een s.f.o. een zeer tijdrovende aangelegenheid kan zijn, die
aanmerkelijk meer tijd in beslag kan nemen dan voor de opsporing en
vervolging van het strafbare feit, naar aanleiding waarvan het s.f.o. is
ingesteld, nodig is. Met het aanhangig maken van strafzaken ter terecht–
zitting dient in het licht van de termijnen waaraan de toepassing van
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voorlopige hechtenis is onderworpen (in gevallen waarin de verdachte
voorlopig is gedetineerd) en in het algemeen in het licht van het recht op
een behandeling van de strafzaak binnen een redelijke termijn, steeds
voortvarendheid te worden betracht. Indien in alle gevallen met het
uitbrengen van een dagvaarding zou moeten worden gewacht totdat een
s.f.o. is afgerond zou dat er toe kunnen leiden dat een dergelijk
onderzoek hetzij oppervlakkig of lacuneus blijft, hetzij geheel achterwege
wordt gelaten.
Het uitbrengen van een vordering zal evenwel niet ad calendas graecas
mogen worden uitgesteld. Aan het houden van een s.f.o. moet eenmaal
een einde komen, ook al heeft men niet alle gegevens die men zocht
kunnen achterhalen. Enerzijds dient degene tegen wie het onderzoek is
gericht de mogelijkheid te hebben op een afronding van het onderzoek
aan te dringen en dit zo nodig via de rechter af te dwingen. Een voort–
varend optreden behoort echter niet alleen van het initiatief van de
onderzochte persoon afhankelijk te zijn. De ondergetekende is van
oordeel dat daarom anderzijds de rechtszekerheid gebiedt dat de wet op
dit punt een termijn aangeeft waarbinnen een vordering tot oplegging
van de maatregel strekkende tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel uiterlijk aanhangig dient te worden gemaakt. Voorge–
steld wordt die termijn op twee jaren te stellen, bij overschrijding
waarvan de officier van justitie in een vordering niet ontvankelijk zal zijn.
Hierin ligt de aansporing met de afwikkeling van een s.f.o. de nodige
spoed te betrachten.
De termijn van twee jaren vangt aan op de dag van de uitspraak in
eerste aanleg over de strafzaak zelve, en loopt dus door ook al is tegen
die uitspraak beroep ingesteld. Het lijkt niet nodig dat de rechter die over
een ontnemingsvordering moet beslissen de beschikking heeft over het
gehele strafdossier. Ten behoeve van het doen en behandelen van ontne–
mingsvorderingen zal, zo verwacht de ondergetekende, een speciaal
dossier worden gevormd, waarin afschriften van de belangrijkste stukken
van het strafdossier zullen zijn ingevoegd bij de resultaten van het finan–
ciële onderzoek. Op basis van dit speciale dossier kan een ontnemings–
procedure worden gevoerd, terwijl het strafdossier bij de appelrechter
blijft berusten.
Voor de bepaling van het einde van de termijn van twee jaren is de
datering van de ontnemingsvordering van de officier van justitie het
criterium. Aangezien de vordering mede de oproeping ter terechtzitting
behelst, zal zij niet kunnen worden uitgebracht dan nadat een zittings–
datum is bepaald. Die zittingsdatum behoeft niet binnen de twee-jaren
termijn te vallen, mits dat wel het geval is voor de datering van de
vordering, zoals die bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.
Uit de aard der zaak vloeit voort dat de rechtbank die tot kennisneming
van de strafzaak zelve bevoegd is, tevens de bevoegde rechter is tot
kennisneming van de vordering.
De rechtbank behoeft de vordering niet in dezelfde samenstelling te
behandelen als zij tijdens de behandeling van de hoofdzaak had. Het is
zelfs wenselijk, dat binnen rechtbanken en hoven strafkamers worden
samengesteld die zich in het bijzonder met de behandeling van vorde–
ringen belasten, zodat binnen die kamers de nodige deskundigheid met
het oog op de waardebepaling van wederrechtelijk verkregen voordeel
tot ontwikkeling kan komen.
De vordering van de officier van justitie wordt aan degene tegen wie zij
is gericht betekend en behelst een oproeping om op een bepaald tijdstip
ter terechtzitting te verschijnen. Zij behoeft overigens niet meer in te
houden dan dat, en terzake waarvan, de rechtbank de maatregel,
bedoeld in artikel 36e Sr, aan degene op wie de vordering betrekking
heeft zal opleggen. Heeft de rechtbank ten aanzien van de betrokkene in
de hoofdzaak reeds uitspraak gedaan, dan ware in de vordering op die
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uitspraak te letten. De vordering behoeft geen bedrag te vermelden
waarop het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel ware te
schatten. Daarover heeft de officier van justitie zich eerst ter terecht–
zitting in zijn requisitoir uit te laten. De vordering dient te zijn gegrond op
de stukken die betrekking hebben op het terzake van het voordeel
ingestelde onderzoek. Die stukken - indien een s.f.o. is ingesteld de
stukken van dat onderzoek - worden bij de vordering aan de rechtbank
overgelegd. De opgeroepene en zijn raadsman hebben recht op inzage in
deze stukken. De vordering vormt de grondslag voor de behandeling ter
zitting. Tegen de vordering is geen bezwaarschrift toegelaten. Wel is
voorzien in de mogelijkheid om de behandeling ter terechtzitting te doen
voorafgaan door een schriftelijke voorbereiding. De rechtbank kan aldus,
als de opgeroepene voor de eerste maal verschijnt, onder schorsing van
de behandeling voor bepaalde of onbepaalde tijd, hem en het openbaar
ministerie de gelegenheid bieden schriftelijke conclusies uit te wisselen,
waardoor de behandeling ter zitting kan worden bekort en een
doelmatige besluitvorming bevorderd. Willen schriftelijke conclusies en
verweren voor het bewijs kunnen medewerken, dan dienen zij wel ter
terechtzitting, eventueel in verkorte vorm, te zijn voorgedragen. De
rechtbank kan ook tijdens de behandeling van de vordering of na de
sluiting daarvan nader financieel onderzoek gelasten. Bepalingen van de
zesde Titel van het Tweede Boek van het Wetboek over het recht
getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of oproepen en ter terecht–
zitting te doen horen, zijn van overeenkomstige toepassing verklaard,
zomede de bepalingen over de behandeling ter zitting zelve en de
beraadslagingen en uitspraak.
Uitzondering is slechts gemaakt voor de termijn waarbinnen na de
sluiting van het onderzoek ter terechtzitting uitspraak dient te worden
gedaan. Gelet op de complexiteit van de materie en de aard van de
procedure, waarin wezenlijk andere rechtsvragen aan de orde zijn dan in
de hoofdzaak, acht de ondergetekende het te billijken dat de rechtbank
hier, zo min als in raadkamerprocedures, aan een bepaalde termijn wordt
gebonden waarbinnen zij uitspraak moet doen. Hetzelfde geldt in hoger
beroep.
Gelet op de voor hem op het spel staande belangen dient de
opgeroepene wel daadwerkelijk in de gelegenheid te worden gesteld bij
de uitspraak aanwezig te zijn. Daarom is voorgeschreven dat zodra de
dag van de uitspraak is bepaald aan hem daarvan een kennisgeving ware
toe te zenden. Wanneer de rechtbank evenwel bij de sluiting van de
behandeling ter terechtzitting reeds een dag voor de uitspraak bepaalt
kan, indien de opgeroepene geen verstek heeft laten gaan, die kennis–
geving achterwege blijven.
Het voorschrift dat thans is verwoord in artikel 338, tweede lid, Sv, nl.
dat de schatting van het op geld waardeerbare te ontnemen wederrech–
telijk verkregen voordeel slechts aan de inhoud van wettige bewijsmid–
delen kan worden ontleend, is in een apart artikel (art. 511f) overge–
nomen. Dit houdt in, dat de rechter bij de vaststelling van de omvang van
het te ontnemen voordeel slechts mag afgaan op bewijsmiddelen, als
bedoeld in art. 339 Sv., zoals die ter terechtzitting aan de orde zijn
geweest. Ook geldt dat feiten of omstandigheden van algemene
bekendheid geen bewijs behoeven. Zulks doet niet af aan het feit dat
datgene wat aan de hand van deze middelen bewezen dient te worden
niet is de stelling dat de betrokkene schuldig is aan een strafbaar feit,
doch slechts of hem toebehorende of toebehoord hebbende vermogens–
bestanddelen moeten worden aangemerkt als wederrechtelijk voordeel in
de zin van art. 36e, tweede of derde lid, Sr. Aan het in deze procedure
toepasselijke bewijsrecht zijn reeds eerder in deze memorie in paragraaf
3, in het bijzonder subparagraaf 3.3.2., de nodige beschouwingen
gewijd. Daarnaar zij verwezen.
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Het vonnis van de rechtbank is zelfstandig vatbaar voor hoger beroep.
Ten einde te voorkomen dat een opgelegde maatregel kan worden
tenuitvoergelegd, nog voordat de rechterlijke beslissing in de hoofdzaak,
die de grondslag voor de opgelegde maatregel heeft gevormd, in kracht
van gewijsde is gegaan, is in een aan art. 557 Sv toe te voegen vierde lid
een bijzondere voorziening opgenomen. Mocht in hoger beroep of in
cassatie in de hoofdzaak een beslissing worden genomen welke, indien
zij in eerste aanleg was gewezen, de oplegging van de maatregel van art.
36e Sr zou hebben belet, dan kan deze, ook als de uitspraak waarbij zij is
opgelegd inmiddels in kracht van gewijsde is gegaan, op grond van art.
577b Sv dan wel door gratie alsnog ongedaan worden gemaakt.
6.2. Aard van de procedure
De voorgestelde regeling van de behandeling van en beslissing op
vorderingen tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is
opgenomen in het vierde Boek van het Wetboek, betreffende enige
rechtsplegingen van bijzondere aard. Dat betekent niet dat het een
geheel op zichzelf staande procedure vormt. Zij kan slechts worden
ingesteld als sequeel van een strafvervolging en dient ook te worden
gezien als een van de aanvankelijke strafvervolging afgesplitste
procesgang, niet als een toevoeging daaraan. De motieven voor het
voorzien in een afzonderlijke procedure voor de toepassing van de ontne–
mingsmaatregel zijn hierboven reeds uitvoerig uiteengezet en berusten in
hoofdzaak op pragmatische overwegingen.
Er is geen regel die ertoe dwingt dat over alle (rechterlijke) beslis–
singen, die naar aanleiding van een ingestelde strafvervolging genomen
mogen worden, gelijktijdig met de schuldigverklaring een uitspraak dient
te worden gedaan. In sommige rechtsstelsels is de strafoplegging, ook in
tijd, van de schuldigverklaring gescheiden. In andere rechtstelsels
kunnen opgelegde sancties later, in combinatie met nieuwe veroorde–
lingen, worden omgezet in verzamelstraffen.
Er is wel een regel die verbiedt, dat iemand terzake van hetzelfde feit
aan twee of meer op zichzelf staande strafvervolgingen wordt onder–
worpen (ne bis in idem, in ons Wetboek van Strafrecht neergelegd in
artikel 68). Daarvan is in de hierbovenbedoelde figuren, en ook in de
voorgestelde afgesplitste procedure ter zake van ontneming van weder–
rechtelijk verkregen voordeel naar het oordeel van de ondergetekende
geen sprake. Die procedure kan slechts worden toegepast als onderdeel
van - in de termen van artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
- de «criminal charge» wegens het strafbare feit dat tot de in art. 36e Sr
bedoelde veroordeling heeft geleid. Het is die «charge» die de grond
voor de ontnemingsmaatregel vormt. Het is dat feit waaraan de hoogte
van het voor ontneming vatbare bedrag aan voordeel wordt gerelateerd,
of dat als referentiepunt dient voor de invulling van het begrip «soortge–
lijke feiten».
Wil er niet van een opnieuw ingestelde vervolging sprake zijn, dan
dient evenwel voorafgaand aan de veroordeling te blijken, dat de
vervolging daarmee niet volledig ten einde komt, doch dat die ten
behoeve van de bevoegdheid tot vordering van de ontnemingsmaatregel
nog zal worden voortgezet. Een s.f.o. zal dan ook niet eerst na de veroor–
deling mogen worden ingezet.
Een en ander komt tot uiting doordat artikel 126, eerste lid, Sv als
voorgesteld voor de instelling van een s.f.o. verlangt dat er sprake is van
verdenking van een strafbaar feit begaan door degene tegen wie het
onderzoek ware te richten. Dat neemt niet weg dat het s.f.o. kan voort–
duren tot na het tijdstip waarop de verdachte tot veroordeelde is
geworden. Voorts is voorgesteld aan artikel 311, eerste lid, Sv toe te
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voegen dat de officier in ieder geval ter terechtzitting waar de telaste–
legging wordt behandeld, kenbaar maakt dat hij voornemens is in
dezelfde zaak later nog een afzonderlijke ontnemingsvordering te doen,
voor zover zulks althans niet reeds aan de verdachte bekend was, bijv.
omdat hem die vordering reeds is betekend of omdat hij reeds in het
kader van een s.f.o. is gehoord. Aldus wordt ook voor de verdachte en
voor de rechter ter zitting duidelijk, dat op dit punt het openbaar minis–
terie het behoud van zijn vervolgingsrechten in de voorliggende zaak
reserveert.
Bovendien zal uit een naderhand ingestelde vordering van het
openbaar ministerie, bedoeld in artikel 511b Sv als voorgesteld, moeten
biijken dat zij op de eerder uitgesproken veroordeling berust.
Dat de afgesplitste ontnemingsprocedure niettemin als een voort–
zetting van de vervolging op een onderdeel is te beschouwen blijkt ook
uit het voorschrift dat, ook al is degene tegen wie de procedure is gericht
reeds terzake van het onderliggende feit onherroepelijk veroordeeld, hem
in die procedure de aan de verdachte toekomende rechten toekomen
(art. 27, derde lid, als voorgesteld). Daaronder vallen de rechten tot
bijstand door een gekozen of toegevoegde raadsman en het recht tot
zwijgen. Dat laatste impliceert, dat betrokkene niet zelf als getuige in de
procedure kan worden gehoord. Op dit punt wijkt de procedure dus
bewijsrechtelijk duidelijk af van de procedure in burgerlijke zaken. Voorts
behoren daartoe de rechten tot kennisneming van processtukken en het
vrij verkeer met de raadsman. Het financieel onderzoek is aan te merken
als een voorbereidend onderzoek in de zin van art. 132 Sv, zodat het
openbaar ministerie beslist op verzoeken tot kennisneming van proces–
stukken.
7. Voorschriften op het gebied van de tenuitvoerlegging
De voorstellen tot wijziging en aanscherping van de bestaande
bepalingen inzake de tenuitvoerlegging van veroordelende vonnissen of
arresten kunnen in drie onderdelen worden verdeeld:
de algemene verhoging van de grenzen bij toepassing van vervan–
gende hechtenis,
een voorziening in een bijzondere vorm van vervangende hechtenis als
middel ter afdwinging van de tenuitvoerlegging van de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en
een wijziging van de verhaalsregeling.
7.1. Vervangende hechtenis
Het huidige artikel 24c van het Wetboek van Strafrecht bepaalt in het
derde lid, dat de vervangende hechtenis ten minste een dag en ten
hoogste zes maanden beloopt en dat voor elke volle vijfentwintig gulden
van de geldboete niet meer dan een dag wordt opgelegd. Deze criteria
gelden ongeacht de hoogte van de opgelegde boete. Gelet op de hoogte
van de boeten waarmee feiten die vallen onder de vierde en vijfde boete–
categorie zijn bedreigd (25 000, resp. 100 000 gulden) kan niet gezegd
worden dat een maximale vervangende hechtenis van zes maanden,
gekoppeld aan een maatstaf van f 25 per dag (d.w.z. een maximum van
f4500) als reële vervanging van de hoge geldboete kan worden
beschouwd. Men kan trachten de verhoudingen meer in proportie te
brengen door de maatstaf van f 25 per dag aanzienlijk te verhogen en
bijv. op f 100 per dag te brengen, zodat het maximum van de vervan–
gende hechtenis eerst bij een geldboete van f 18 000 wordt bereikt.
Bezwaar van die benadering is dat bij de lagere geldboeten de afschrik–
wekkende en vervangende waarde van de vervangende hechtenis dan
wel erg sterk dreigt te worden aangetast. Men kan ook denken aan een
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verhoging van de maximale duur van de vervangende hechtenis of aan
nuanceringen in de criteria naar gelang de boetecategorie welke is
gesteld op het feit terzake waarvan de boete is opgelegd. De ondergete–
kende heeft dat laatste wel overwogen maar als praktisch te gecompli–
ceerd verworpen. Hij is uitgekomen op het voorstel de beide eerstge–
noemde mogelijkheden te combineren door enerzijds het maximum van
de vervangende hechtenis over de gehele linie op een jaar te stellen en
anderzijds de maatstaf van f 25 per dag te verhogen tot f 50 per dag.
Aldus wordt ook bereikt dat het maximum van de vervangende hechtenis
eerst in beeld komt bij geldboeten van f 18 000 en hoger.
De bevoegdheid tot het opleggen van vervangende hechtenis van meer
dan zes maanden komt ook toe aan de alleensprekende rechter, met
name de politierechter (de kantonrechter zal daar in de praktijk niet aan
toekomen, aangezien de feiten waarvan deze kennis neemt hooguit met
een geldboete van de derde categorie zijn bedreigdj. De politierechter is
immers slechts beperkt in de bevoegdheid tot het opleggen van gevan–
genisstraf als hoofdstraf tot ten hoogste zes maanden (vgl. art. 376 Sv).
nodig is.
7.2. Bijzondere vervangende hechtenis
Afgezien van de hierboven besproken aanscherping van de algemene
regeling van de vervangende hechtenis, stelt de ondergetekende voor
een bijzondere vorm van vervangende hechtenis te creëren voor gevallen
waarin verplichtingen uit hoofde van de maatregel, bedoeld in artikel 36e
Sr, niet worden nageleefd en ook niet door verhaal op de voorwerpen
van degene aan wie de maatregel is opgelegd kunnen worden gecom–
penseerd. Die bijzondere vorm van vervangende hechtenis is geregeld in
het voorgestelde artikel 24d van het Wetboek van Strafrecht. Deze vorm
van vervangende hechtenis kan slechts worden vastgesteld bij een
rechterlijke uitspraak op grond van de bepalingen van Titel lllb van het
vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering.
Anders dan bij de geldboete is de hoogte van het bedrag waarop
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat niet wettelijk
gelimiteerd. Wanneer zo'n bedrag de hoogte van 100000 gulden
ruimschoots zou overtreffen is zelfs een vervangende hechtenis van
maximaal één jaar onvoldoende afschrikwekkend om er zeker van te zijn
dat degerie aan wie een dergeiijke verplichting is opgelegd daaraan zal
beantwoorden, aangenomen dat hij daartoe in staat moet worden
geacht. Dat is zeker het geval wanneer de betrokkene zijn vermogen in
het buitenland heeft ondergebracht en de staat geen mogelijkheden
heeft om daarop in het buitenland beslag te doen leggen. De ondergete–
kende stelt voor om voor dergelijke gevallen een bijzondere vervangende
hechtenis van maximaal zes jaren toepasselijk te laten zijn. Opgemerkt
zij, dat ingevolge artikel 15, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht
vervangende hechtenis niet bij de berekening van de termijn waarop men
voor vervroegde invrijheidstelling in aanmerking komt, in beschouwing
wordt genomen. Die bepaling ziet echter slechts op het geval waarin
vervangende hechtenis aansluitend aan een of meer andere vrijheids–
straffen wordt tenuitvoergelegd. Een voorziening met betrekking tot de
toepasselijkheid van vervroegde invrijheidstelling op uitsluitend vervan–
gende hechtenis is in de huidige wet niet opgenomen, aangezien deze
tot nu toe slechts op maximaal zes maanden kan worden bepaald en de
vervroegde invrijheidstelling eerst bij vrijheidsbeneming van langere duur
dan zes maanden in beeld komt. Het lijkt daarom ter voorkoming van
ieder misverstand wenselijk bij de verlenging van de maximale duur van
de vervangende hechtenis te bepalen, dat deze steeds voor de volle duur
waarvoor zij is opgelegd dient te worden ondergaan. Hiertoe strekt
artikel 24e Sr als voorgesteld.
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Bovendien stelt de ondergetekende voor om, in afwijking van het
bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 24b Sr voor de gewone
vervangende hechtenis, voor deze bijzondere vorm van vervangende
hechtenis niet te laten gelden dat gedeeltelijke voldoening aan de gelde–
lijke verplichting de duur van de vervangende hechtenis naar evenre–
digheid doet verminderen. Wanneer degene aan wie de maatregel van
artikel 36e Sr is opgelegd daadwerkelijk buiten staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen, dan staat hem de weg van een beroep op
artikel 577b Sv, of eventueel die van gratie, open en kan bij vermindering
van de hoogte van de financiële verplichting of kwijtschelding daarvan de
duur van de bijzondere vervangende hechtenis worden verminderd of
deze worden opgeheven. Daarnaast stelt de ondergetekende voor in de
rechtsgang van art. 577b Sv de mogelijkheid te bieden alleen tot kwijt–
schelding of vermindering van de duur van de opgelegde vervangende
hechtenis te komen. Als daartoe echter geen termen worden gevonden is
er geen aanleiding de duur van de vervangende hechtenis door het
betonen van een slechts gedeeltelijke bereidheid aan de opgeiegde
verplichtingen te voldoen te laten bekorten.
Het drastische karakter van zowel de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel als het ter uitvoering daarvan
gegeven dwangmiddel van bijzondere vervangende hechtenis, maakt het
wenselijk dat er een wettelijke bevoegdheid tot matiging van de termen,
waaronder de maatregel is opgelegd bestaat. Hoewel onder de nieuwe
Gratiewet in beginsel gratieverlening van maatregelen mogelijk is, acht
de ondergetekende het toch raadzaam die matigingsbevoegdheid niet in
eerste instantie bij de Kroon te leggen, doch - overeenkomstig het
bestaande artikel 577b Sv - bij de rechter. De in dat artikel voorziene
procedure voor de behandeling van matigings– of kwijtscheldingsver–
zoeken of– vorderingen, biedt meer garanties voor een besluitvorming op
basis van hoor en wederhoor dan een gratieprocedure. De ondergete–
kende meent zelfs dat er reden is een verlenging van de termijn
waarbinnen toegang tot de rechter kan worden verkregen om matiging of
kwijtschelding van een betalingsverplichting te bepleiten van twee jaar
op drie jaar na het verstrijken van de dag waarop het bedrag (of het
laatste gedeelte daarvan) is verhaald of betaald. Na het verstrijken van
die termijn kan dan nog de weg van gratie worden bewandeld.
Waar de gewone vervangende hechtenis ingevolge artikel 9 van de
Beginselenwet Gevangeniswezen in beginsel in een huis van bewaring
dient te worden ondergaan, kan op de bijzondere vervangende hechtenis
die van een aanmerkelijk langere duur kan zijn de bijzondere situatie,
bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Beginselenwet toepasselijk
worden geacht en kan deze in een gevangenis ten uitvoer worden
gelegd.
Men zou er voor kunnen pleiten als dwangmiddel voor het nakomen
van de geldelijke verplichtingen uit hoofde van een opgelegde ontne–
mingsmaatregel niet een vorm van vervangende hechtenis, doch een
vorm van gijzeling te voorzien. Gijzeling heeft niet het «vervangende»
karakter van de vervangende hechtenis en doet derhalve in het geheel de
geldelijke verplichting niet vervallen. De ondergetekende geeft er
evenwel de voorkeur aan, overeenkomstig de bestaande uitgangspunten
van de Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering, een vervan–
gende vrijheidsbenemende sanctie te voorzien, welke in maximale duur,
binnen de grenzen van de wet, door de rechter wordt bepaald. Ook uit
een oogpunt van penitentiair regiem is zijns inziens de bijzondere vervan–
gende hechtenis boven een vorm van gijzeling te verkiezen.
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7.3. Hetverhaal
7.3.1. Vervangende hechtenis zonder poging tot verhaal
Ingevolge artikel 553 Sv is het openbaar ministerie met de tenuitvoer
legging van rechterlijke beslissingen belast. Wat de tenuitvoerlegging
van geldboeten betreft bepaalt de wet, dat wanneer de betaling daarvan
niet of niet volledig geschiedt, in beginsel eerst verhaal op de goederen
van de veroordeelde moet worden genomen. Blijkt dat onmogelijk te zijn
of wordt daar om andere reden van afgezien, dan kan tot tenuitvoer–
legging van vervangende hechtenis worden overgegaan. Als gevallen
waarin van het nemen van verhaal kan worden afgezien noemt het
tweede lid van artikel 573 Sv: wanneer het nog te betalen bedrag ten
hoogste vijfhonderd gulden bedraagt, dan wel wanneer reeds aanstonds
vaststaat dat volledig verhaal niet of slechts door executoriale verkoop
mogelijk is.
In de praktijk blijkt dat deze voorwaarden een effectieve tenuitvoer–
legging niet bevorderen. Dikwijls wordt de betalingsbereidheid aanmer–
kelijk vergroot indien het openbaar ministerie tot daadwerkelijke
toepassing van vervangende hechtenis dreigt over te gaan. Bij niet al te
hoge geldboeten staat de administratieve rompslomp die met het nemen
van verhaal op de goederen van de veroordeelde gepaard gaat dikwijls
niet in verhouding tot de hoogte van het te innen bedrag. Bovendien is
lang niet altijd verzekerd dat de kosten van het verhaal op gelijke voet als
de geldboete op de veroordeelde verhaald kunnen worden. De doelma–
tigheid van de tenuitvoerlegging wordt dan ook gediend indien het met
de tenuitvoerlegging belaste openbaar ministerie meer armslag zou
worden geboden van het nemen van verhaal af te zien en direct tot de
tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis over te gaan. Dan kan in de
praktijk de procedure van het nemen van verhaal gereserveerd blijven
voor de gevallen waarin betrekkelijk hoge boeten zijn opgelegd en
duidelijk is dat de veroordeelde over voidoende vermogen beschikt om
verhaal op te nemen. Bovendien wordt aldus voorkomen dat door het
leggen van derdenbeslag derden bij de tenuitvoerlegging hoeven te
worden betrokken.
7.3.2. Conservatoir beslag en verhaal
De door het voorgestelde artikel 94a, eerste lid, Sv geboden
bevoegdheid conservatoir beslag te leggen op voorwerpen tot zekerheid
voor de tenuitvoerlegging van geldboeten brengt met zich mee, dat
wanneer de opgelegde geldboete voor tenuitvoerlegging vatbaar is en
niet binnen de krachtens art. 561 Sv bepaalde termijn is betaald, verhaal
kan worden genomen op de inbeslaggenomen voorwerpen. Het is dan
niet nodig dat daartoe nog eens een afzonderlijk dwangbevel wordt
uitgevaardigd; het strafvonnis bevat de executoriale titel. Omtrent de
wijze waarop en termijn waarbinnen de geldboete had moeten zijn
voldaan is de veroordeelde immers reeds op grond van artikel 561,
tweede lid, laatste volzin, tijdig in kennis gesteld.
Door verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer gaat de
eigendom van de inbeslaggenomen voorwerpen waarop deze straf,
onderscheidenlijk maatregel betrekking heeft uit hoofde van de rechter–
lijke uitspraak over op de staat. Er hoeft dan niet nog eens afzonderlijk
verhaal op die voorwerpen genomen te worden. Voorzover de
voorwerpen niet worden vernietigd, kan de staat tot verkoop ervan
overgaan, danwel deze voor eigen doeleinden aanwenden.
Oplegging van een geldboete of van de maatregel van artikel 36e Sr
doet slechts een geldschuld jegens de staat ontstaan, welke bij gebreke
van betaling op de voorwerpen van degene aan wie de straf of maatregel
is opgelegd kan worden verhaald. De staat treedt hier op als concurrente
schuldeiser ten opzichte van andere, niet bevoorrechte, schuldeisers. Als
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gevolg van de rechterlijke uitspraak waarbij de boete of de maatregel is
opgelegd, gaan op grond van art. 94a Sv inbeslaggenomen voorwerpen
niet in eigendom op de de staat over, doch beschikt de staat over een
titel om dergelijke voorwerpen in executoriale verkoop te brengen en uit
de opbrengst daarvan zijn vordering ter hoogte van de geldboete of de
opgelegde geldelijke verplichting - alsmede ter voldoening van de kosten
van de verkoop en invordering en van de daaraan voorafgaande bewaring
vanaf het moment waarop de gesanctioneerde in gebreke was - te
verhalen. Hetgeen overblijft na openbare verkoop wordt aan de geëxecu–
teerde afgedragen (vgl. art. 480 Rv).
Een en ander is in het voorgestelde artikel 574 Sv voorzien.
Dit artikel geldt mutatis mutandis voor het verhaal op inbeslagge
nomen voorwerpen ter uitvoering van een krachtens artikel 36e Sr
opgelegde maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel. Zie de voorgestelde wijziging in het eerste lid van artikel 577b
Sv.
Het nemen van verhaal geschiedt op de wijze voorzien in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit geldt zowel voor wat betreft verhaal
krachtens artikel 574 als krachtens de artikelen 575 en 576 Sv. Dat
betekent dat voordat verhaal op reeds conservatoir beslagen voorwerpen
wordt genomen, een betekening van de executoriale titel aan de
beslagene moet plaats vinden. Is de beslagene de veroordeelde, dan kan
die betekening, vermeld in artikel 574, geschieden bij gelegenheid van
een der kennisgevingen bedoeld in de artikelen 366, 561, tweede lid, of
uiterlijk 573, eerste lid, Sv. Is de beslagene een derde dan dient de
executoriale titel ook vooraf aan hem te worden betekend. Daartoe zal de
gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. De bepaling dat op de derde
beslagene die geheel of gedeeltelijk rechten meent te hebben op de
inbeslaggenomen voorwerpen de bepalingen van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn impliceert, dat deze de in
dat Wetboek voorziene verplichtingen (art. 476a e.v. nieuw) en rechts–
gangen op de burgerlijke rechter heeft (Let wel, het gaat hier niet om de
in art. 552b Sv voorziene rechtsgang voor derden die menen rechten te
hebben op verbeurdverklaarde of aan het verkeer onttrokken
voorwerpen). Dezelfde bepaling bevat het bestaande vierde lid van art.
575 Sv. In dezen volgt derhalve art. 574 het reeds bestaande systeem
van het Wetboek van Strafvordering, inhoudende, dat de uitoefening van
het verhaalsrecht, in de executoriale fase, door de regels van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt beheerst, met inbegrip
van de in die regels voorziene rechtsgangen voor derden-rechtheb–
benden.
Het voorgaande houdt in, dat door de executant een woonplaats
gekozen dient te worden waaraan door de betrokkene betekeningen en
exploiten kunnen worden gedaan. Hoewel de tenuitvoerlegging van de
uitspraak van de strafrechter onder de verantwoordelijkheid van het
openbaar ministerie geschiedt (art. 553 Sv) en dus het adres van het
parket van het daarmee belaste openbaar ministerie als gekozen
woonplaats zou kunnen dienen, acht de ondergetekende het
waarschijnlijk dat in veel gevallen het doelmatiger is om het adres van
het kantoor van de gerechtsdeurwaarder die bij de executie wordt
betrokken als gekozen woonplaats te laten gelden. Dit ligt mogelijk
anders wanneer verhaal moet worden genomen op voorwerpen onder
derden die over meerdere arrondissementen verspreid liggen.
Uit de toepasselijkheid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering vloeit voorts voort, dat ook de kosten van het verhaal op gelijke
voet als de vordering uit hoofde van de geldboete op de veroordeelde
verhaalbaar zijn. Wat de kosten van de bewaring betreft, deze dienen in
eerste aanleg door de staat te worden gedragen, doch kunnen van de
beslagene op de voet van art. 706 Rv (nieuw) worden teruggevorderd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

43

Het openbaar ministerie zou een dergelijke vordering tijdens de behan–
deling van de strafzaak kunnen inbrengen met het verzoek dat de rechter
die de geldboete of de maatrege! tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel oplegt, deze daarbij in rekening brengt.
Het bestaande artikel 575 Sv heeft betrekking op het verhaal op
goederen waarop geen krachtens art. 94a gelegd conservatoir beslag
rust, doch waarop alsnog executoriaal beslag te leggen is. Voor die
gevallen blijft vereist dat eerst een dwangbevel wordt uitgevaardigd. De
uitzondering op die algemene regel blijft ongewijzigd voorzien voor het
derdenbeslag bedoeld in artikel 576, eerste lid, Sv.

8. De procespositie van derden
De hierboven beschreven voorstellen tot verruiming van de bevoegd–
heden tot inbeslagneming van voorwerpen vraagt om een zorgvuldige
overweging van de gevolgen die de uitoefening van deze bevoegdheden
kan hebben voor derden die mogelijkerwijs rechten op zulke voorwerpen
kunnen doen gelden. De ondergetekende heeft deze gevolgen grondig
onder ogen gezien en heeft een aantal voorstellen tot wetswijziging
geformuleerd.
8.1. Rechtsmiddelen tegen inbeslagneming en de actio Pauliana
De verruimde mogelijkheden tot inbeslagneming, zowel in artikel 94 Sv
(voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel
aan te tonen, bewijsstukken derhalve) als in artikel 94a Sv (conservatoir
beslag ten behoeve van het verhaal voor geldboeten of verplichtingen uit
hoofde van art. 36e Sr) hebben ipso jure ten gevolge, dat het in artikel
552a Sv bedoelde recht van beklag tegen inbeslagneming zich mede
over deze vormen van beslag uitstrekt. Voor zover in het Wetboek van
Strafvordering niet anders is bepaald, geldt dan ook dat tegen een op
grond van dat Wetboek gelegd beslag in beginsel slechts volgens een in
dat Wetboek voorziene rechtsgang kan worden opgekomen. Zulks laat
overigens onverlet dat geschillen tussen beslagene en derden over
eigendoms– of andere rechten op of ten aanzien van voorwerpen die
door de overheid voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer
in aanmerking gebracht zijn, aan de kennisneming van de burgerlijke
rechter onderworpen worden.
Zoals eerder reeds werd uiteengezet strekt beslag, te leggen op grond
van artikel 94a Sv, niet tot zekerheid voor een toekomstige eigendoms–
overdracht van de beslagen voorwerpen aan de staat (zoals bij beslag op
voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer vatbare
voorwerpen), maar tot zekerheid voor verhaal terzake van een (toekom–
stige) geldschuld jegens de staat uit hoofde van een boete of maatregel
ex art. 36e Sr, opgelegd terzake van gedragingen waarop ten tijde van
het beslag het onderzoek was gericht. Vragen die ten aanzien van op die
titel gelegd beslag in de beklagprocedure van art. 552a Sv aan de straf–
rechter ter beantwoording kunnen worden voorgelegd zijn bijv.:
- is aan de criteria van art. 94a voldaan?
- is aan vormvoorschriften, in acht te nemen uit hoofde van de
artikelen 94b, 94c of 103 voldaan?
- is het leggen of voortduren van beslag op het voorwerp in kwestie
redelijk?
- gaat de staat zorgvuldig met de beslagen voorwerpen om?
De ondergetekende heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt een
wijziging voor te stellen van de termijn waarbinnen een beklag op grond
van artikel 552a Sv kan worden ingesteld. Thans is bepaald, dat het
beklag binnen drie jaren na de inbeslagneming der voorwerpen moet zijn
ingediend. Dat kan tot gevolg hebben dat wanneer de vervolging zich
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over een langere periode uitstrekt - hetgeen wanneer hoger beroep en
cassatieberoep wordt ingesteld gemakkelijk het geval kan zijn - een
tardief ingesteld beklag niet meer door de strafrechter kan worden
behandeld, ook al is de vervolging nog gaande. Dan blijft echter de gang
naar de burgerlijke rechter open, met als consequentie dat het dossier
tussen het strafrechterlijk en het civielrechterlijk circuit zal gaan circu–
leren. Zulks is niet doelmatig. De kans daarop wordt als gevolg van het
instellen van s.f.o.'s en de afsplitsing van ontnemingsprocedures van de
hoofdzaak alleen maar groter. Vandaar dat wordt voorgesteld dat beklag
op grond van art. 552a Sv in beginsel ontvankelijk is zolang de
vervolging, waaronder mede is begrepen een s.f.o. en de ontnemingspro–
cedure, nog loopt. De uiterste termijn daarbij is gelegd bij drie maanden
nadat de vervolging der zaak tot een einde is gekomen. Wel blijft gelden
dat het beklag «zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming» moet
worden ingediend, zodat de rechter op die grond tot niet-ontvanke–
lijkheid van een klacht wegens laksheid bij de indiening daarvan kan
besluiten.
Wordt geen vervolging ingesteld, dan blijft de bestaande termijn van
drie jaren na de inbeslagneming gelden (art. 552a. derde lid, Sv).
Het vorenstaande noopt niet tot een wijziging van art. 119, derde lid,
Sv.
Voor het beslechten van geschillen over de eigendom van of beschik–
kingsmacht over de beslagen voorwerpen, in het bijzonder in gevallen
waarin het openbaar ministerie de in artikel 94d gegeven bevoegdheid
tot het (doen) instellen van de actio Pauliana heeft benut, acht de onder–
getekende de strafrechter evenwel niet het geschikte forum. Het gaat
hier om typisch civielrechtelijke vragen die bij uitsluiting door de civiele
rechter - tot in hoogste instantie de civiele kamer van de Hoge Raad dienen te worden beantwoord. Zulks heeft hij met zoveel woorden
gemeend te moeten vastleggen in het nieuw voorgestelde artikel 552c
Sv. Betwist een derde-beslagene het recht van het openbaar ministerie
om namens de staat de actio Pauliana te hanteren, dan zal deze,
wanneer hij het openbaar ministerie niet overtuigt, zich tot de burgerlijke
rechter hebben te wenden ten einde door deze zijn rechten te laten
vaststellen. Het aanhangig zijn van een civiel geding –tussen belangheb–
bende en de staat (in dezen te vertegenwoordigen door de landsad–
vocaat) - behoeft de gang van het strafproces intussen niet te frustreren.
Voor het openbaar ministerie is immers slechts de vraag aan de orde of
het beslagen voorwerp na een veroordeling kan dienen als verhaals–
object. Wordt die vraag in een civiel geding ontkennend beantwoord, dan
zal het openbaar ministerie naar andere verhaalsobjecten om moeten
kijken.
8.2. Teruggave aan anderen dan de beslagene
Dat het samenstel van de bepalingen in de artikelen 118-119 en
552a-552c Sv. niet steeds bevredigend functioneert wordt reeds
geruime tijd onderkend. In één opzicht komt de eerder in deze toelichting
onder het hoofd «het strafrechtelijk sanctiepakket» besproken aanvulling
van het tweede lid van art. 33a Sr aan de bestaande bedenkingen
tegemoet. De resterende bestaande onvolkomenheden kunnen wellicht
het duidelijkst worden geïllustreerd aan de hand van de beschikking van
de Hoge Raad van 23 juni 1987, NJ 1988, 43, m.nt. van ThWvV. Daarin
komt tot uiting dat de bestaande wet er wellicht te veel van uitgaat dat
inbeslaggenomen voorwerpen moeten worden teruggegeven aan degene
bij wie zij inbeslaggenomen zijn en althans het openbaar ministerie te
weinig ruimte laat of te weinig er toe aanspoort de rechthebbende te
bedienen. De wet geeft de rechter in deze ruimere mogelijkheden (vgl
art. 353, eerste lid, Sv). De ondergetekende stelt voor de wet in dit

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

45

opzicht aan te passen. Hij zou echter geen wijziging willen brengen in het
aan art. 134 Sv ten grondslag liggende beginsel, dat inbeslagneming
dient te strekken ten behoeve van de strafvordering en niet ten behoeve
van de vaststelling van burgerrechtelijke rechtsverhoudingen tussen
particulieren.
Nu volgens de hogergenoemde beschikking van de Hoge Raad
vaststaat, dat ook als het openbaar ministerie nalaat te overwegen of aan
het bepaalde in het derde lid van art. 118 Sv toepassing ware te geven,
de beweerde rechthebbende zich als belanghebbende op grond van art.
552a kan beklagen, dient naar het oordeel van de ondergetekende een
procedurele voorziening te worden getroffen, waardoor wordt voorkomen
dat het openbaar ministerie te lichtvaardig tot teruggave van inbeslagge–
nomen voorwerpen aan de beslagene besluit. Een dergelijke voorziening
is opgenomen in het voorgestelde nieuwe artikel 552ca Sv. Daarin wordt
het openbaar ministerie aangespoord om na te gaan wie als rechtheb–
bende op voorwerpen, die voor teruggave in aanmerking (kunnen)
komen, kunnen gelden. Is het openbaar ministerie van oordeel dat over
de rechtmatigheid van de aanspraken op teruggave aan een ander dan
de beslagene geen twijfel kan bestaan, dan dient het van zijn bevoegd–
heden uit hoofde van het derde lid van art. 118 gebruik te maken na de
beslagene die niet onder de termen van het tweede lid van art. 118 valt,
van zijn beklagrechten ex art. 552a op de hoogte te hebben gesteld.
Koestert het openbaar ministerie twijfels over de rechtmatigheid van de
aanspraken van de vermeende rechthebbende, dan zal het art. 118,
derde lid, niet toepassen, doch dient het degene die zich als rechtheb–
bende heeft gemeld wel van de ingevolge de artikelen 552a-c
openstaande rechtsgangen in kennis te stellen.
Als complement van de in het eerste lid van artikel 552ca vervatte
«naspeuringsverplichting» is het voorgestelde derde lid van dat artikel,
gelezen in verband met de voorgestelde aanvulling van artikel 552a,
vierde lid, te beschouwen. Reeds bij Wet van 28 december 1989, Stb.
616, is de invoeging van een nieuw vierde lid in artikel 552a Sv voorzien,
luidende:
«De griffier van het gerecht dat tot afdoening bevoegd is, zendt aan
degene bij wie het voorwerp is inbeslaggenomen, indien hij noch de
klager is, noch afstand van het voorwerp heeft gedaan, en zijn adres
bekend is, onverwijld een afschrift van het klaagschrift en deelt hem
mede dat hij zijnerzijds een klaagschrift kan indienen.» In de rechtspraak
is reeds uitgemaakt dat in zo'n geval degene bij wie het voorwerp in
beslag is genomen dient te worden gehoord (vgl. HR 23 juni 1987, NJ
1988,43).
De ondergetekende stelt voor nog een stap verder te gaan en voor te
schrijven dat door de griffier op last van de voorzitter van het gerecht dat
tot afdoening bevoegd is, ook anderen die als belanghebbenden ter zake
van het beslagen voorwerp waarop de klacht betrekking heeft gelden,
worden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld te worden gehoord of
zelf een klaagschrift in te dienen. De informatie op grond waarvan de
voorzitter van het gerecht kan bepalen te wier aanzien hij een last tot de
griffier zal richten, zal deze echter niet uit eigen waarneming bezitten; hij
zal afhankelijk zijn van de naspeuringen die de officier van justitie in
dezen ingevolge het voorgestelde art. 552ca zal hebben verricht. Daarom
wordt in het derde lid van dat artikel voorzien in een communicatie
tussen griffie en parket, doordat de officier van justitie, na van de griffier
bericht omtrent een ingestelde klacht te hebben ontvangen, de voorzitter
van het gerecht mededeelt, wie naar zijn oordeel als rechthebbende op
het litigieuze voorwerp kan gelden. Vervolgens kan dan de voorzitter van
het gerecht bepalen of deze persoon of personen als belanghebbende in
de gelegenheid dienen te worden gesteld eigener beweging een klaag–
schrift in te dienen, dat dan gevoegd bij het eerdere klaagschrift kan
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worden behandeld, dan wel ware(n) op te roepen ten einde te kunnen
worden gehoord.
8.3. Openbaarheid van beklagprocedures
Een volgende serie voorstellen heeft betrekking op de in Titel IX van
het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvorderïng geregelde beklag–
procedure zelve. Deze voorstellen komen op het volgende neer. Aller–
eerst is voorzien in een nieuw artikol, te plaatsen tussen de bestaande
artikelen 552a en 552b in. Ingevolge dat artikel (552ab) kan ook beklag
worden ingesteld door degene die stelt dat een ander ten onrechte aan
hem, klager, toekomende voorwerpen als onderdeel van een transactie of
schikking met het openbaar ministerie aan de staat in eigendom heeft
afgestaan. Artikel 74, tweede lid, Sr, handelende over de transactie en
het voorgestelde artikel 511c Sv, handelende over in § 9.2. nog verder
toe te lichten schikkingen omtrent de hoogte van het bedrag van te
ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel, bieden nl. de mogelijkheid
in te stemmen met afstand in eigendom (overdracht) van voorwerpen die
wederrechtelijk verkregen voordeel vertegenwoordigen.
Indien een ingevolge art. 552ab ingesteld beklag gegrond wordt
verklaard en een last wordt gegeven tot teruggave van een overgedragen
voorwerp of de verkoopswaarde daarvan, leidt dat ertoe, dat degene met
wie de transactie of schikking is aangegaan niet aan de termen daarvan
heeft voldaan, zodat de officier van justitie zijn vervolgingsrechten tegen
hem kan hernemen. Daarom is het van belang dat degene met wie de
transactie of schikking werd aangegaan in de gelegenheid wordt gesteld
bij de behandeling van het beklag door de rechter te worden gehoord.
Daarin is in het vierde lid van art. 552ab voorzien.
De thans in de artikelen 552a en 552b geregelde beklagprocedures
spelen zich af in raadkamer achter gesloten deuren. Dat is voor wat
betreft de procedure van artikel 552a te billijken, omdat in de fase van
de inbeslagneming nog geen definitief oordeel over het lot van de
inbeslaggenomen voorwerpen is geveld, en een beslissing in beklag tot
handhaving van het beslag ook niet meer dan een voorlopig karakter
heeft (vgl. Hof 's-Gravenhage 11 december 1986, NJ 1988, 143). In de
fase waarin reeds een verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer
is uitgesproken, dan wel een transactie of schikking als hierboven
beschreven is aangegaan, is er in beginsel reeds een beslissing over het
lot van de desbetreffende voorwerpen genomen, die van invloed is op de
eigendom daarover. Het aanvechten van een dergelijke besiissing zal
veelal als inzet hebben de vaststelling van eigendomsrechten, een inzet
die naar het oordeel van de ondergetekende handelt over burgerlijke
rechten in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gelezen in
verband met artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol bij dat Verdrag.
Procedures met een dergelijke inzet dienen, ingevolge het Verdrag, in
beginsel te worden gevoerd in het openbaar, terwijl de uitspraak in het
openbaar dient te worden gedaan. Daarom stelt de ondergetekende voor
de procedures voor de behandeling van klachten uit hoofde van de
artikelen 552ab en 552b in een openbare en niet in een besloten raadka–
merzitting te laten verlopen.
Hierbij zij opgemerkt dat ook civielrechtelijke procedures als bedoeld
in artikel 552c Sv zich ter openbare zitting afspelen.
Ook artikel 552f, handelende over onttrekking aan het verkeer bij
afzonderlijke rechterlijke beschikking op grond van artikel 36d, eerste lid,
onder 4°, Sr, ware in die zin aan te passen. Nog onlangs heeft de Hoge
Raad bevestigd (HR 8 september 1987, NJ 1988, 453) dat op deze
procedure artikel 6, eerste lid, van het Europees Mensenrechtenverdrag
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van toepassing is, omdat het daarbij gaat om het vaststellen van burger–
lijke rechten en verplichtingen.
De voor de artikelen 552ab, 552b en 552f voorgestelde procedures
zijn openbare raadkamerprocedures, uitmondende in beschikkingen. De
voorschriften van de zesde afdeling van Titel I van het Eerste Boek zijn
derhalve toepasselijk. De openbaarheid van de procedure staat er
uiteraard niet aan in de weg, dat het college achter gesloten deuren
beraadslaagt. Van de beschikkingen kan beroep in cassatie worden
ingesteld (art. 552d). De behandeling van het beroep en de uitspraak in
cassatie dient in de hier besproken procedures eveneens in het openbaar
te geschieden. Hierin voorziet het voorgestelde nieuwe artikel 448a Sv.
8.4. De door het wederrechtelijk verkregen voordeel benadeelde
Een eigen positie is in de voorstellen ingeruimd voor degene die door
wederrechtelijk verkregen voordeel van de vervolgde is benadeeld. Het
opleggen en tenuitvoerleggen van de maatregel van artikel 36e Sr door
de staat dient er niet toe te leiden dat benadeelden niet aan hun trekken
kunnen komen, of dat degene aan wie de maatregel is opgelegd voor
hetzelfde bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel zowel door de
staat als door derden-benadeelden wordt aangesproken. Anderzijds is de
staat niet geroepen om de rol en eigen verantwoordelijkheid van derden–
benadeelden over te nemen. Verlangd mag worden dat zij zelf rechtsmid–
delen aanwenden om geleden schade vergoed te krijgen. Dat de politie
en justitie tot taak hebben de benadeelde omtrent zijn rechten te infor–
meren, doet daaraan niet af'.
Is, voordat het tot vaststelling van de omvang van het wederrechtelijk
verkregen voordeel is gekomen, reeds tussen dader en benadeelde een
restitutie tot stand gekomen, dan wordt het daarmee gemoeide bedrag
uiteraard niet tot het voordeel van de dader gerekend. Wanneer het nog
niet tot een restitutie is gekomen maar wel in rechte - bijv. in de
strafzaak als de benadeelde zich als beledigde (benadeelde) partij heeft
gevoegd (in het wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Straf–
recht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling
schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten
behoeve van slachtoffers van strafbare feiten (21 345) is voorgesteld het
bedrag waarvoor de benadeelde zich kan voegen ongelimiteerd te laten)
of uit hoofde van een beslissing van de civiele rechter - het verschul–
digde bedrag of de verschuldigde prestatie is vastgesteld, dan dient de
rechter die de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel
bepaalt, dat in mindering te brengen op het aan de staat verschuldigde
bedrag (art. 36e, zesde lid, Sr, als voorgesteld). Het kan echter ook zijn
dat op dat moment de vordering van de benadeelde derde (nog) niet in
rechte is vastgesteld of dat er althans onvoldoende zekerheid bestaat
over de omvang of de legitimiteit van diens vordering. Dan behoeft de
rechter op het moment waarop hij de omvang van het te ontnemen
voordeel schat, daarmee geen rekening te houden. Dat neemt echter niet
weg, dat naderhand omtrent de aanspraken van benadeelde derden meer
duidelijkheid kan ontstaan. Dan dient deze, volgens de voorstellen van de
ondergetekende, mede te kunnen beschikken over de mogelijkheid de
rechter die de maatregel heeft opgelegd te verzoeken op grond van art.
577b Sv de hoogte daarvan te verminderen en reeds betaalde of
verhaalde bedragen aan hem, derde-benadeelde, te doen uitkeren.
Daartoe strekt de aanvulling van het tweede lid van artikel 577b.
Ook voor dat artikel is overigens bepaald, op grond van de hierboven
ten aanzien van de artikelen 552ab, 552b en 552f gegeven overwe–
' vgi de richthjnen aan poiitie en openbaaT 9 in 9 en ' dat de behandeling van vorderingen of verzoeken in beginsel in
ministerie t.a.v. de uitbreiding siachtoffer–
het openbaar dient te geschieden en de beschikkingen in het openbaar
beieid (Stcrt. 1987, 64).
dienen te worden uitgesproken.
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8.5. De staat als rechtstreeks benadeelde
Het is heel wel denkbaar dat het strafbaar gedrag van de veroordeelde
bestaat uit het toebrengen van nadeel aan de staat. Zijn wederrechtelijk
verkregen voordeel bestaat dan uit het nadeel dat de staat heeft geleden.
Hier valt in het bijzonder te denken aan oplichting van de overheid.
Sommige wettelijke regelingen, in het bijzonder de fiscale wetgeving,
voorzien in een eigen instrumentarium voor de overheid om jegens haar
uit de wet voortvloeiende schulden in te vorderen, ook in de gevallen
waarin de schuldenaar heeft nagelaten aan zijn aangifteverplichtingen te
voldoen of daarbij zich aan misleiding of valsheid heeft schuldig
gemaakt. Waar zulks het geval is, is er voor de overheid geen reden om
bovendien met behulp van het strafrecht tot de ontneming van het
wederrechtelijk verkregen voordeel te komen. Naar het oordeel van de
ondergetekende gebiedt de zuiverheid, dat in dergelijke gevallen de
toepasselijkheid van de strafrechtelijke maatregel wordt uitgesloten. Dit
is in het onderhavige wetsvoorstel voor wat betreft de Algemene wet
inzake Rijksbelastingen en de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen gebeurd. Zulks laat onverlet dat op nalatigheden of misdra–
gingen in de fiscale en douanesfeer wordt gereageerd met administra–
tieve verhogingen of strafrechtelijke boeten.
Handhaving van de toepasselijkheid van de ontnemingsmaatregel op
fiscale delicten zou bovendien het merkwaardige gevolg hebben, dat bij
de tenuitvoerlegging van de maatregel de staat een positie van achterge–
stelde schuldeiser zou innemen ten opzichte van de staat als fiscus, die
voor hetzelfde bedrag in rechte zou opkomen.
In gevallen waarin de staat als benadeelde niet over een bijzonder
wettelijk invorderingsinstrument beschikt, zal de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel wel toepassing
kunnen vinden. Dan treedt de staat evenwel bij de verwezenlijking van
zijn geldelijke aanspraken niet in een bevoorrechte positie ten opzichte
van andere schuldeisers.
9. Transacties en schikkingen
9.1. Transactiemogelijkheden
Het bestaande artikel 74, tweede lid, onder d, van het Wetboek van
Strafrecht noemt als voorwaarde waaronder de officier van justitie een
transactie kan aangaan de voldoening aan de staat van een geldbedrag
gelijk aan of lager dan het geschatte voordeel - met inbegrip van
besparing van kosten –, door de verdachte verkregen door middel van of
uit het strafbare feit.
In het licht van de voorgestelde wijziging van artikel 36e Sr en van de
voorgestelde bevoegdheid ten behoeve van het verhaal voor een
krachtens die bepaling op te leggen maatregel conservatoir beslag op
aan de verdachte toebehorende voorwerpen te leggen, acht de onderge–
tekende het wenselijk ook artikel 74 Sr aan te passen. Die aanpassing
bestaat uit twee onderdelen. Allereerst ware het in de transactie te
betrekken geldbedrag mede te relateren aan «soortgelijke feiten» als
degene waarop de vervolging zich rechtstreeks richt. Aldus wordt de
parallel met artikel 36e, tweede lid, getrokken. De ondergetekende stelt
niet voor om bij wege van transactie ook geldbedragen, die uit hoofde
van artikel 36e, derde lid, Sr (als voorgesteld) voor ontneming als weder–
rechtelijk verkregen voordeel in aanmerking zouden kunnen komen,
betaalbaar te stellen. Hij gaat er van uit dat strafzaken waarbij aan
toepassing van het derde lid van art. 36e Sr wordt gedacht, te ernstig
zijn om buiten rechterlijke behandeling te laten.
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In de tweede plaats voorziet de ondergetekende de mogelijkheid om
aan de transactievoorwaarde te voldoen door overdracht van
voorwerpen, die op grond van artikel 94a Sv in beslag zijn genomen.
Aldus behoeft de verdachte die voorwerpen niet eerst zelf te gelde te
maken, doch kan hij volstaan met afgifte in eigendom daarvan aan de
staat. Alvorens met een dergelijke overdracht in te stemmen zal de
officier van justitie er zich wel van dienen te vergewissen of de beslagen
voorwerpen inderdaad aan de verdachte toebehoren en of door de eigen–
domsoverdracht daarvan aan de staat niet rechten van derden worden
bekort.
Mocht de verdachte voorwerpen hebben overgedragen die hem niet
uitsluitend toebehoren, dan kan de belanghebbende uiteraard aan de
officier van justitie verzoeken deze terug te krijgen. Gaat de officier van
justitie daar niet op in, dan kan de belanghebbende zich bij de rechter
beklagen op grond van het voorgestelde artikel 552ab Sv. Wordt de
belanghebbende in het gelijk gesteld, dan is aan de voorwaarde van art.
74, tweede lid, sub d, Sr niet voldaan en kan de officier van justitie zijn
vervolgingsrecht hervatten.
Voor het geval dat achteraf blijkt dat het bedrag waarover de
verdachte met de officier van justitie een transactie is aangegaan een
hoger bedrag vertegenwoordigt dan de som van het werkelijke voordeel,
bevat het bestaande artikel 578 Sv reeds een regeling op grond waarvan
het tot teruggave van de meerwaarde aan degene met wie de transactie
is aangegaan kan komen. In het licht van het bovenstaande is dat artikel
slechts op ondergeschikte punten aangepast. Zo is het concept van
overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen ook in dit artikel onderkend
en is voorts de termijn waarbinnen beklag bij de rechtbank kan worden
ingesteld van twee op drie jaren na het in het tweede lid van art. 578
bedoelde moment gebracht. Dit in navolging van de voorgestelde verge–
lijkbare verlenging van de termijn, bedoeld in artikel 577b, zesde lid, Sv.
9.2. Schikking terzake van het wederrechtelijk verkregen voordeel
Naast de bestaande figuur van de transactie, geregeld in de artikelen
74 e.v. Sr, welke strekt tot voorkoming van de strafvervolging, stelt de
ondergetekende voor een nieuwe vorm van schikking in te voeren, welke
is beperkt tot het vorderingsrecht van het openbaar ministerie tot
opieggmg van de maatregel van art. 36e Sr en de bepaling door de
rechter van de omvang van het bedrag waarop te ontnemen wederrech–
telijk verkregen voordeel is te schatten. Deze figuur, waaraan de onder–
getekende de benaming «schikking» heeft gegeven, is geregeld in artikel
511c Sv. De strekking van deze figuur is het mogelijk te maken dat
enerzijds wel vervolging plaats vindt van de strafbare feiten, waarvan de
verdachte wordt verdacht, doch anderzijds de verdachte of veroordeelde
de (rechterlijke behandeling van een vordering tot) ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, en voorafgaand daaraan de
voortgang van een tegen hem ingesteld s.f.o., voorkomt door met de
officier van justitie tot een schikking te komen over de hoogte van het te
betalen bedrag en de termijn of termijnen waarbinnen dat voldaan kan
worden. Met het aangaan van een dergelijke schikking kunnen veelal
zowel de betrokkene, wie aldus een openbare terechtzitting en een
voortgang van een belastend s.f.o. bespaard blijven, als de justitie in
bredere zin, gebaat zijn. Aldus kan beschikbare mankracht bij de opspo–
ringsdiensten, de staande en de zittende magistratuur, voor andere finan–
ciële onderzoeken verder worden ingezet. Voorts wordt toch niet
afgedaan aan het vervolgingsrecht van het openbaar ministerie voor wat
betreft de strafbare feiten die aan de toepasselijkheid van de in artikel
36e Sr bedoelde maatregel ten grondslag liggen. Ernstige strafbare
feiten kunnen vervolgd en bestraft blijven worden. Dat is ook de reden
waarom deze schikkingsfiguur niet in het Wetboek van Strafrecht, als
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grond voor het verval van het recht tot strafvordering en straf is
opgenomen, doch in het Wetboek van Strafvordering. Wel zal aan de
verdachte moeten worden duidelijk gemaakt, gelet op het verschil in
rechtsgevolgen, of hij met een transactieaanbod of een sohikkings–
aanbod te maken heeft. Dit dient met name uit het schikkingsaanbod te
blijken.
In de optiek van de ondergetekende komt toepassing van art. 511c Sv
alleen in aanmerking in geval van ernstige strafzaken, d.w.z. strafzaken
die zich niet lenen voor afdoening door toepassing van art. 74 Sr. Hij
heeft dat tot uiting gebracht door de toepasselijkheid te onderwerpen
aan de voorwaarde dat een s.f.o. is ingesteld. Men kan zich afvragen of
het nodig is om net als in de voorgestelde aanpassing van artikel 74,
tweede lid, sub d, Sr, deze schikkingsmodaliteit beperkt te houden tot
geldbedragen tot ontneming van voordeel als bedoeld in het tweede lid
van art. 36e Sr. en zich niet uit te laten strekken tot de ontneming van
voordeel als bedoeld in het derde lid van art. 36e Sr. Alles afwegende
heeft de ondergetekende hier de werkgroep legislatieve projecten
vermogenssancties gevolgd. Tegenover de mogelijke bereidheid, of
wellicht uitdrukkelijke wens, van de verdachte/veroordeelde ook voor wat
betreft de ontneming van op enigerlei andere wijze wederrechtelijk
verkregen voordeel tot een schikking te komen, staat de noodzaak van
een zorgvuldige aanpak, waarbij de belangen van de betrokkenen zelf,
zijn directe omgeving en eventuele derden en belangen van de
maatschappij goed tegen elkaar worden afgewogen. Daartoe is naar het
oordeel van de ondergetekende inderdaad een rechterlijke toetsing en
beslissing wenselijk.
Wel is mogelijk gemaakt dat aan de termen van een schikking ook kan
worden voldaan door overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen.
Derden die zich als gevolg van een dergelijke overdracht in hun eigen–
domsrechten of andere zakelijke of persoonlijke rechten bekort achten,
kunnen zich eveneens op grond van het nieuw voorgestelde artikel 552ab
Sv beklagen. En marge zij vermeld, dat de ondergetekende heeft
gemeend dit beklagrecht ook te moeten toekennen aan derden die zich
in hun rechten bekort achten als gevolg van afstand of uitlevering van
voorwerpen door de verdachte, ter voldoening van voorwaarden gesteld
ingevolge artikel 74, tweede lid, sub b, onderscheidenlijk sub c, Sr.
Anders dan de transactie, zal een schikking ook nog na de aanvang van
het onderzoek ter terechtzitting tot stand kunnen komen. Zolang dat
onderzoek niet is gesloten kan het nog tot een vergelijk tussen het
openbaar ministerie en de in rechte betrokkene kunnen komen.
Aan de andere kant zal de schikking van art. 511c niet alleen vöór de
sluiting van het onderzoek ter terechtzitting van de in art. 511b bedoelde
vordering, maar ook reeds vóör de behandeling van de strafzaak zelve
kunnen worden aangegaan. Komt het in de strafzaak zelve niet tot een
veroordeling dan kan het bij de schikking gepresteerde worden terugge–
vorderd. Het nieuw voorgestelde artikel 578a Sv geeft op dezelfde voet
als het bestaande artikel 578 dat t.o.v. transacties uit hoofde van art. 74,
tweede lid, sub d, Sr. doet, de mogelijkheid aan degene met wie een
schikking uit hoofde van artikel 511c Sv is aangegaan, betaalde
bedragen of overgedragen voorwerpen terug te krijgen, als achteraf blijkt
dat de voorwaarden waaronder de maatregel van art. 36e Sr kan worden
opgelegd niet zijn vervuld. Een automatisch recht op teruggave is niet
voorzien, omdat dat zich niet verdraagt met het «dading-karakter» van de
aangegane schikking.
De ondergetekende is er zich van bewust dat zowel met transacties op
grond van artikel 74 Sr als met schikkingen op grond van artikel 511c Sv,
grote bedragen gemoeid kunnen zijn. Hij sluit niet uit dat deze betrekking
kunnen hebben op vele tienduizenden, zelfs honderdduizenden guldens.
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Dat roept de vraag op of niet op enigerlei wijze wettelijke garanties
dienen te worden gecreëerd ter voorkoming van ontoelaatbare
beïnvloeding van partijen, van het nemen van lichtzinnige beslissingen en
ter controle op de financiële afwikkeling. Hij heeft daartoe overwogen de
bevoegdheid van het openbaar ministerie om transacties of schikkingen
boven een bepaald bedrag (bijv. f.50000 of f 100 000.–) aan een vooraf–
gaande rechterlijke machtiging te onderwerpen. Na rijp beraad heeft de
ondergetekende er van afgezien hieromtrent voorstellen te doen.
Afgezien van complicaties bij de uitwerking van dergelijke voorstellen,
acht hij nl. een dergelijke figuur van voorafgaande rechterlijke
machtiging een met het bestaande stelsel van het Wetboek van Strafvor–
dering en de daarin aan het openbaar ministerie gegeven positie,
eigenlijk niet goed verenigbaar.
Wel meent hij dat er binnen de parketten werkafspraken en procedures
tot ontwikkeling zouden moeten komen, volgens welke beslissingen
omtrent het aanbieden van dergelijk hoge transactie– of schikkingsbe–
dragen en de modaliteiten van betaling worden genomen. Gedacht kan
worden aan bespreking in parketvergaderingen of voorafgaand overleg
met en consent van het Hoofd van het arrondissementsparket. Ten einde
op dit punt landelijk één lijn te trekken, ligt het in de rede dat de procu–
reurs-generaal bij de gerechtshoven hierin een coördinerende rol
vervullen.
10. Het «hybride» karakter van het wetsvoorstel
10.1. Een regeling die naar haar aard de materie van het strafrecht te
buiten gaat?
In hun gezamenlijk advies over het Eindrapport van de Werkgroep
legislatieve projecten vermogenssancties kwalificeren de Hoge Raad en
het Parket bij de Hoge Raad het gebied waarop de voorstellen van de
Werkgroep betrekking hebben als naar zijn aard hybridisch. Dit omdat de
materie zowel strafrechtelijke als privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke
trekken vertoont. De Hoge Raad en zijn Parket onderkennen dat de
voorstellen van de Werkgroep, welke de ondergetekende in essentie
heeft overgenomen, de gedetailleerde en in haar consequenties doorge–
dachte uitwerking vormen van reeds in het Wetboek van Strafvordering
besloten liggende concepten. Zij menen evenwel, dat de theoretische en
praktische problemen, die als gevolg van een parmg van strafrechtelijke
aan civielrechtelijke figuren kunnen ontstaan, om een duidelijke
omgrenzing in wet en toelichting vragen, waaraan hoge wetstechnische
eisen te stellen zijn.
De Hoge Raad en zijn Parket geven vervolgens in hun gezamenlijk
advies enkele voorbeelden van vragen, welke de voorstellen van de
Werkgroep oproepen en in haar Eindrapport niet of onvoldoende
duidelijk beantwoording vinden.
De ondergetekende heeft naar aanleiding van het advies op enkele
punten de voorstellen van de Werkgroep herzien en de door haar
opgestelde ontwerp-memorie van toelichting herschreven of aangevuld.
Hij deelt evenwel niet de visie van de Hoge Raad en zijn Parket, dat de
voorstellen van de Werkgroep in hun opzet niet aan de technische eisen
voldoen die aan een uitwerking van bestaande concepten in het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering moeten worden
gesteld. Dit moet vooral worden verklaard uit het feit dat de ondergete–
kende kennelijk de grenzen van de materie die «naar haar aard die van
die wetboeken te buiten gaat» anders trekt dan de Hoge Raad en zijn
Parket. Een stelling als zou in het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering geen plaats zijn voor figuren of regelingen
met een in wezen civielrechtelijk karakter, kan de ondergetekende niet
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onderschrijven, zo goed als hij zich de stelling niet eigen zou willen
maken, dat het onder geen beding denkbaar of ook wenselijk zou zijn dat
in een civiel geding vragen van strafrechtelijke aard aan de orde komen.
In het strafrecht, zowel het materiële als het formele, zijn verschillende
voorbeelden aan te wijzen van figuren of regelingen die meer een civiel–
rechtelijk dan strafrechtelijk karakter hebben. Voor wat betreft het
materiële strafrecht kan worden gewezen op de bijzondere voorwaarde
van schadevergoeding, op te leggen in geval van voorwaardelijke veroor–
deling of van een transactie, op de maatregel van ontneming van weder–
rechtelijk verkregen voordeel, hier in discussie, en op de in wetsvoorstel
21 345 voorgestelde schadevergoedingssanctie. Voorts is de beslissing
over het plaatsen in een psychiatrisch ziekenhuis van iemand die volledig
ontoerekeningsvatbaar wordt geacht niet in alle rechtsstelsels aan de
strafrechter toebedeeld. Voor wat betreft het formele strafrecht kan
worden gewezen op de procedure betreffende de voeging van de
beledigde partij ter verkrijging van schadevergoeding, procedures voor
het toekennen van schadevergoeding ten gevolge van ten onrechte
ondergane verzekering en voorlopige hechtenis, of voor het verkrijgen
van vergoedingen voor proceskosten of voor reis– en verblijfkosten en
schade in geval van vrijspraak. Voorts zouden kunnen worden genoemd
de procedures van de artikelen 552a, 552b en 552f, waar ook een
inschakeling van de civiele rechter goed denkbaar zou zijn geweest.
De reden waarom al deze regelingen in het straf– en strafprocesrecht
een plaats hebben gekregen is hoofdzakelijk een pragmatische. Het is nu
eenmaal veel doelmatiger, ook uit een oogpunt van de justitiabele, om de
rechtsvragen die naar aanleiding van een strafzaak om beantwoording
vragen, zoveel mogelijk binnen het strafrechtelijk systeem waarin die
zaak wordt of is behandeld beantwoord te krijgen, zeker wanneer de
uitkomst van die vragen van invloed is op nog nader in de strafzaak zelf
te nemen beslissingen.
De ondergetekende onderkent dan ook ten volle, dat door de wijze
waarop in de onderhavige wetsvoorstellen wordt beoogd vorm te geven
aan het instrumentarium, dat moet dienen ter verwezenlijking van een
doelstelling die naar zijn oordeel met behulp van het strafrechtelijk
systeem - met inbegrip van de aan de overheid ter beschikking staande
opsporingsmacht - dient te worden nagestreefd, te weten een buitge–
richte aanpak, het beeld van een hybride regeling ontstaat. Dit nu, acht
hij, mits de implicaties daarvan voldoende helder in wet en toelichting
worden beschreven, geen bezwaar, integendeel. Naar zijn oordeel is het
zuiverder om voor de aanpak van naar hun aard civielrechtelijke
probleemstellingen naar de in het civiele recht daarvoor reeds ontwik–
kelde regelingen te verwijzen, dan om in het strafrecht naar eigen
antwoorden te zoeken. Daarmee wordt het recht in zijn totaliteit niet
gediend.
10.2. De voorbeelden
Het is wellicht goed nog eens te recapituleren op welke punten, binnen
de context van de onderhavige wetsvoorstellen, civielrechtelijke
elementen een rol spelen, wat de verklaring daarvoor is en hoe deze rol
is ingekaderd in het straf– en strafprocesrecht. Dit kan geschieden aan
de hand van vijf voorbeelden, te weten:
- de regeling van het conservatoir beslag,
- de regeling van actio Pauliana,
- de betekenis van de ontnemingsmaatregel,
- de regeling van de ontnemingsprocedure en
- het bewijsrecht in de ontnemingsprocedure.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

53

10.2.1. Het conservatoir beslag
Uitgangspunt is dat de oplegging van een geldboete of van een ontne–
mingsmaatregel de gestrafte brengt in een positie van schuldenaar
jegens de staat. De staat heeft een geldvordering op hem, voor de inning
waarvan de staat middelen ten dienste staan, welke iedere schuldeiser
ten opzichte van een schuldenaar heeft (afgezien van het extra middel,
bestaande uit de toepassing van vervangende hechtenis).
Tot die middelen behoort de tenuitvoerlegging van de vordering op de
goederen van de schuldenaar, het verhaal. Dit is thans in het Wetboek
van Strafvordering geregeld in de artikelen 575, 576, 577 en 577b en
geschiedt, zo luidt de hoofdregel, op de wijze van tenuitvoerlegging van
vonnissen van de burgerlijke rechter. Op de tenuitvoerlegging van straf–
rechtelijke vermogenssancties is derhalve ook thans reeds het privaat–
rechtelijk executierecht van toepassing, enige bijzonderheden daarge–
laten. Dat geldt trouwens ook voor de invordering van belastingschulden,
krachtens de bestaande en voorgestelde nieuwe Invorderingswet.
Onderdeel van het privaatrechtelijk executierecht vormt de regeling van
het executoriaal beslag, dat derhalve voor de tenuitvoerlegging van straf–
rechtelijke vermogenssancties onverminderd van toepassing is.
Executoriaal beslag kan in civiele zaken vooraf zijn gegaan door
conservatoir beslag. Artikel 704, eerste lid, Rv (nieuw) bepaalt: «Zodra
de beslaglegger in de hoofdzaak een executoriale titel heeft verkregen en
deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, gaat het conservatoir
beslag over in een executoriaal beslag, mits de verkregen titel aan de
beslagene en, zo het beslag onder een derde is gelegd, ook aan deze is
betekend.» De functie van het conservatoir beslag is duidelijk. Zij beoogt
de schuldeiser een middel tot bewaring van zijn rechten te geven.
Niettemin ontbreekt een regeling van het conservatoir beslag in het
Wetboek van Strafvordering, behoudens voor het beslag met het oog op
de bewaring van het recht tot verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer. Men zou kunnen stellen dat de verklaring voor het ontbreken van
conservatoir beslag ter bewaring van het recht tot tenuitvoerlegging van
een geldboete of een ontnemingsmaatregel moet worden gezocht in het
feit dat zowel de vordering zelve als de omvang daarvan niet vaststaat,
zolang de rechter niet de boete of maatregel heeft opgelegd. Dat nu,
lijken geen doorslaggevende argumenten te vormen.
In de eerste plaats geldt voor ieder conservatoir beslag, dat dit eerst in
een executoriaal beslag kan overgaan als de eis in de hoofdzaak door de
rechter wordt toegewezen. In de tweede plaats staat het feit dat ten tijde
van de conservatoire beslaglegging het bedrag van de geldvordering nog
niet vaststaat, aan zo'n beslaglegging niet in de weg. Wel vormt in het
strafrecht het constitutionele gegeven, dat er een taakverdeling is tussen
openbaar ministerie en rechter, ten opzichte van zuivere privaatrechte–
lijke rechtsverhoudingen een zekere complicatie. Het is immers de straf–
rechter ter zitting die de boete en/of maatregel oplegt en daarmee de
omvang van de geldvordering bepaalt, welke de staat op de gestrafte
heeft, terwijl het aan het openbaar ministerie is enerzijds bij de rechter te
vorderen de omvang van die geldvordering vast te stellen en anderzijds
de sanctie ten uitvoer te leggen. In privaatrechtelijke rechtsverhoudingen
is de rol van de rechter lijdelijker; de geldvordering van de schuldeiser
ontstaat niet uit hoofde van zijn uitspraak, doch wordt daardoor slechts
bevestigd en eventueel in omvang nader vastgesteld.
Mogen er dan complicaties ontstaan bij de toepassing van bepaalde
onderdelen van het civiele beslagrecht in strafzaken, onoverkomelijk zijn
die complicaties zeker niet en zij vormen in ieder geval geen doorslagge–
vende argumenten tegen de invoering daarvan. De complicaties zijn
onder ogen gezien en, naar het de ondergetekende voorkomt, voldoende
scherp in het wetsvoorstel geïdentificeerd. Waar zij om een aangepaste
regeling vragen is zulks in de artt. 94c en 103 Sv voorzien. Waar compli–
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caties in verband met het faillissementsrecht kunnen spelen is onderkend
en aanvaard, dat dit ertoe kan leiden dat de staat, zolang zijn vordering
niet is bepaald in de vorm van een rechterlijke uitspraak, deze door de
curator als niet verifieerbaar terzijde gelaten zal kunnen zien.
10.2.2. De actio Pauliana
Afgezien van het conservatoir beslag, beschikt in civilibus de schuld–
eiser over andere middelen om zijn rechten te bewaren of te effectueren.
Die middelen zijn de inroeping van het faillissement en de instelling van
de actio Pauliana. Nu beschikt het openbaar ministerie reeds van
oudsher over de bevoegdheid een faillietverklaring te vorderen. Die
bevoegdheid is gegeven door artikel 1, tweede lid, van de Faillisse–
mentswet. Weliswaar kan deze slechts in het algemeen belang worden
ingeroepen, doch het staat voor de ondergetekende wel vast dat waar
het openbaar ministerie zulks zou doen in het kader van een ingestelde
strafvervolging, daarmee het algemeen belang (mede) wordt gediend.
Met strafvervolging is immers steeds, tenzij daarvan op gronden aan het
algemeen belang ontleend wordt afgezien, een dergelijk belang gemoeid.
Er is geen reden waarom, gegeven de bevoegdheden tot het leggen
van conservatoir beslag en het inroepen van het faillissement, het
openbaar ministerie niet tevens de bevoegdheid tot het tegengaan van
Paulianeuze rechtshandelingen zou mogen worden toegekend. De staat
behoeft niet met lege handen toe te kijken hoe zijn mogelijkheden tot
verhaal voor een, blijkens het strafrechtelijk onderzoek, verwachtbare
boete of ontnemingsmaatregel door het opzetten van allerlei schijncon–
structies worden ondergraven. Gaat het om onderzoeken tegen rechts–
personen, dan heeft dreiging met het alternatief vervangende hechtenis
al helemaal weinig zin. Bovendien is de actio Pauliana een doelmatig
alternatief voor enerzijds de handhaving van verschoningsrechten van
familie– en gezinsleden en anderzijds het afzonderlijk of via een nader te
creëren voegingsprocedure in rechte moeten betrekken van derden op
grond van helingshandelingen, ten einde tot ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel te kunnen komen. Te bedenken ware ten slotte,
dat onder de bestaande bevoegdheden tot inbeslagneming met het oog
op een eventuele verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, zulk
beslag ook mag worden gelegd op voorwerpen die aan derden toebe–
horen.
10.2.3. De betekenis van de ontnemingsmaatregel
De sanctie van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is
een maatregel en geen straf. Zij vormt reeds sedert enkele decennia een
erkende sanctie in de bijzondere strafwetgeving, met name in de Wet op
de economische delicten. Sedert 1983 heeft zij een plaats in het
Wetboek van Strafrecht en is zij algemeen toepasselijk. Nimmer heeft de
wetgever twijfel uitgesproken over de juistheid een dergelijke sanctie als
instrument van het strafrecht, als een uiting van één der met het straf–
recht na te streven doeleinden aan te merken. Het zou minst genomen
verbazing wekken, wanneer thans, bij de uitwerking en vormgeving van
procedurele consequenties van deze maatregel, voor het eerst een
dergelijke twijfel post zou gaan vatten. Voor de ondergetekende geldt dat
in elk geval niet.
Wel onderkent hij ten volle, dat de maatregel naar haar aard een zeker
civielrechtelijk karakter draagt, doordat zij niet gericht is op leedtoe–
voeging, doch op rechtsherstel, het herstel van een rechtmatige
toestand. Dat zal straks ook kunnen worden beweerd van de schadever–
goedingsmaatregel, waarvan zal worden voorgesteld die als zelfstandige
sanctie in het Wetboek van Strafrecht een plaats te geven. Omdat de
grondslag voor de toepassing van de maatregel evenwel ligt in strafbaar
gedrag, ligt er een taak voor de overheid om initiërend op te treden en
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wel binnen het rechtsgebied waar de overheid bij uitsluiting initiërend
optreedt: het strafrecht. Het fiscale recht, een ander gebied waar de
overheid initiërend optreedt, komt niet in aanmerking alleen al omdat de
doelstelling van dat recht niet is rechtsherstel, doch de richtige heffing
van wettelijk verschuldigde belasting.
Is er dan voldoende grond om de maatregel zich mede te laten
uitstrekken over andere gedragingen dan degene die formeel telaste
worden gelegd en bewezen verklaard, zoals het voorgestelde art. 36e,
tweede en derde lid, Sr voorzien? Het lijdt geen twijfel dat het opspo–
ringsonderzoek zich wel degelijk over zulke andere gedragingen zal
mogen uitstrekken en dat de bevindingen van dat opsporingsonderzoek
ter terechtzitting een rol zullen mogen spelen. Voor wat betreft het
betrekken van «soortgelijke feiten» bij de telastegelegde feiten, wanneer
het aankomt op de bepaling van de omvang van wederrechtelijk
verkregen voordeel en de schatting van het daarmee gemoeide bedrag,
staat de oirbaarheid van de voorgestelde regeling voor de ondergete–
kende buiten twijfel. Het aan ons strafprocesrecht ten grondslag
liggende opportuniteitsbeginsel biedt het openbaar ministerie de vrijheid
de telastelegging te beperken, zonder daarmee de rechter het zicht te
ontnemen op het totaal aan opsporingsresultaten. Daarmee kan de
rechter, binnen de grenzen van de wet, bij de bepaling van de op te
leggen sanctie rekening houden (vgl. HR 13-3-1979, NJ 269 en HR
25-9-1984, NJ 1985,317).
Voor wat betreft het betrekken van ook op enigerlei andere wijze
wederrechtelijk verkregen voordeel bij de telaste te leggen feiten, is de
ondergetekende na rijp beraad eveneens tot de conclusie gekomen, dat
zulks toelaatbaar moet worden geacht, mits aan enkele randvoorwaarden
is voldaan. Die randvoorwaarden zijn:
- dat het op enigerlei wijze verkregen voordeel blijkt, althans aanne–
melijk is geworden, uit een zorgvuldig gehouden s.f.o.;
- dat in geen fase van het onderzoek de onderzochte persoon wordt
gedwongen zelf aan de vergaring van onderzoeksgegevens mede te
werken;
- dat hij ten volle in de gelegenheid wordt gesteld het onderzoeksre–
sultaat voor de rechter aan te vechten en te ontkrachten;
- dat vergoed nadeel niet bij de bepaling van de omvang van het
wederrechtelijk verkregen voordeel wordt betrokken;
- dat hij niet andermaal ter zake van hetzelfde op enigerlei wijze
wederrechtelijk verkregen voordeel aan een strafrechtelijke ontnemings–
maatregel zal worden onderworpen.
Aan deze randvoorwaarden wordt in het wetsvoorstel voldaan.
Men kan zich afvragen of al deze randvoorwaarden wel passen bij het
karakter van de ontnemingsmaatregel. Gegeven de civielrechtelijke
strekking van het beoogde rechtsherstel zou kunnen worden betoogd,
dat zeker in de fase waarin de betrokkene reeds de status van veroor–
deelde heeft gekregen ter zake van het strafbare feit naar aanleiding
waarvan het financiële onderzoek is ingezet, strikt genomen het «nemo
tenetur» beginsel geen gelding meer toekomt. De voorwaarde dat de
betrokkene ook in die fase niet gedwongen zou mogen worden zelf aan
de vergaring van onderzoeksgegevens mede te werken, en dat hem bij
de behandeling van de ontnemingsvordering ex art. 511b Sv moet
worden aangezegd, dat hij niet tot antwoorden verplicht is, kan de
vaststelling van de omvang van het voor ontneming vatbare wederrech–
telijk verkregen voordeel aanzienlijk bemoeilijken en zou dan ook afbreuk
doen aan de ratio voor de afsplitsing van de ontnemingsprocedure van
de strafzaak zelve.
De ondergetekende deelt een dergelijke opvatting niet. Hij ziet de
ontnemingsprocedure als een onderdeel van het strafproces, waarin de
veroordeelde door de staat, vertegenwoordigende het openbaar belang,
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wordt betrokken naar aanleiding van onderzoek dat van overheidswege,
met toepassing van overheidsmacht, tegen hem is ingesteld. In die
optiek past het dat de betrokkene niet wordt gedwongen aan de bepaling
van een tegen hem uit te spreken strafrechtelijke sanctie mede te
werken.
Er zij op gewezen dat de in dit wetsvoorstel gekozen benadering een
wat andere is, dan die in sommige andere landen. Daar is wel geopteerd
voor de introductie van wettelijke ficties, hierin bestaande, dat degene
die voor een bepaald ernstig feit is veroordeeld (in het bijzonder handel
in verdovende middelen) geacht wordt (behoudens tegenbewijs)
gedurende een zekere periode, bijv. de laatste zes jaren, daaruit in
hoofdzaak zijn inkomsten te hebben betrokken, welke vervolgens voor
die periode voor confiscatie in aanmerking komen. Andere landen
hebben, op grond van een soortgelijke fictie, voorzien in de bevoegdheid
om in geval van veroordeling voor een dergelijk delict, het geheel of een
deel van het vermogen van de veroordeelde te confisceren. Weer andere
landen hebben hebben de overheid de keuze gegeven tussen een straf–
rechtelijke en een civielrechtelijke ontnemingsprocedure, in het eerste
geval tegen de persoon (in personam) met alle strafprocessuele
waarborgen van dien, in het tweede tegen het te confisceren goed (in
rem) met een omkering van de bewijslast.
Het onderhavige wetsvoorstel gaat niet zover, omdat het verlangt dat
het bestaan en de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel voor
de rechter aannemelijk wordt gemaakt.
10.2.4. De regeling van de ontnemingsprocedure
De ontnemingsprocedure zelve, voorzien in de artikelen 511b e.v. Sv,
is in hoofdzaak een strafvorderlijke. Het instellen en voeren van de
procedure zijn daden van vervolging in de zin van art. 72 Sr, evenals het
daaraan voorafgaande s.f.o. In enkele opzichten wijkt de procedure
echter af van die van de behandeling ter terechtzitting op grond van Titel
VI van het Tweede Boek. Die afwijkingen vloeien voort uit de afwijkende
inzet van de procedure. Het gaat immers om het geven van een bepaald
gevolg aan een voorafgaand gevoerde strafzaak, waarin reeds de straf–
baarheid van het feit, dat de aanleiding voor de ontnemingsprocedure
vormt, en de strafbaarheid van de dader zijn vastgesteld. De inzet van de
ontnemingsprocedure is de vraag of de uitslag van de eerder gevoerde
procedure de oplegging van een ontnemingsmaatregel verlangt en op
welk bedrag het voor ontneming in aanmerking te brengen bedrag is te
bepalen. De procedure wordt gevoerd aan de hand van de vordering van
het openbaar ministerie en de daaraan ten grondslag liggende stukken
van onderzoek, welke aan degene tegen wie de vordering is gericht ter
kennisneming staan. Met behulp van die stukken zal het openbaar minis–
terie adstrueren hoe naar zijn oordeel de rechter tot bepaling van de
omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel zou dienen te
komen.
Evenals in civiele gedingen kan, ook wanneer de zaak al onder de
rechter is, het nog tot een (minnelijke) schikking tussen partijen komen
(vgl. art. 19 Rv); daartoe bestaat de gelegenheid zolang het onderzoek
ter terechtzitting niet is gesloten (art. 511c Sv, als voorgesteld).
Omdat partijen en rechter er bij gebaat kunnen zijn de behandeling ter
terechtzitting te doen plaats vinden aan de hand van schriftelijke stand–
puntuitwisselingen, is voorzien in deze mogelijkheid. In dit opzicht
vertoont de procedure eveneens overeenkomst met de burgerlijke
rechtsvordering. Een belangrijk verschil daarmee blijft, dat voor degene
tegen wie de vordering is gericht de rechten van de verdachte blijven
gelden; hij is niet tot antwoorden verplicht, moet daarop voor de
aanvang van het verhoor ter terechtzitting door de rechter worden
gewezen en heeft het recht van het laatste woord.
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Voorts is, zo min als in burgerlijke procedures, een termijn bepaald
waarbinnen, na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting, uitspraak
moet zijn gedaan. Een dergelijk voorschrift bestaat overigens ook niet
met betrekking tot requestenprocedures uit het Wetboek van Strafvor–
dering. Het vonnis kan niet bij voorraad uitvoerbaar worden verklaard.
Ten slotte zijn er verschillen voor wat betreft het bewijsrecht.
10.2.5. De regeling van het bewijsrecht
Aan de verschillen tussen het bewijsrecht voor wat betreft het telaste–
gelegde feit en dat in ontnemingsprocedures is in deze memorie reeds
uitvoerig aandacht besteed. Verwezen zij naar § 3.3.2. Recapitulerend
kan hier worden opgemerkt dat voor wat betreft de regels van de bewijs–
voering, de bepalingen van Titel VI van Boek II Sv onverminderd gelden.
Voorts geldt via artikel 511f het bepaalde in artikel 339 voor wat betreft
de opsomming van wettige bewijsmiddelen. Omtrent de bewijskracht van
die bewijsmiddelen, met name eventuele beperkingen op het gebruik van
die bewijsmiddelen, is niets bepaald. Op dat punt is dus een vrije
waardering door de rechter toegelaten. Voor wat betreft de bewijslast,
ten slotte, is de wettelijke norm van art. 36e Sr indicerend. De bewijslast
dat een bepaald feit of eventueel soortgelijke feiten wederrechtelijk
voordeel hebben opgeleverd, ligt bij het openbaar ministerie dat zulks
stelt. De vraag hoe groot dat voordeel was kan worden beantwoord aan
de hand van een schatting, waarbij verder uit het voordeel getrokken
profijt en bespaarde kosten in rekening kunnen worden gebracht. De
bewijslast dat de veroordeelde ook op enigerlei andere wijze wederrech–
telijk verkregen voordeel heeft genoten wordt bepaald door de ta
bewijzen aannemelijkheid. Niet hoeft te worden bewezen dat hij zulk
voordeel heeft genoten, doch dat zulks aannemelijk is. Dit zou kunnen
worden afgeleid uit het uitblijven van verweer of uit onverifieerbare of
volstrekt ongeloofwaardige verweren van de kant van de veroordeelde. In
feite geldt hier de bewijslastverdeling als in civiele zaken: wie iets stelt
moet het in beginsel bewijzen, doch overwegingen van redelijkheid en
billijkheid kunnen ertoe nopen dat degene die de schijn tegen zich heeft
gewekt heeft gekregen de last tot het leveren van tegenbewijs opgelegd
krijgt. Ook hier geldt dat de vraag hoe groot het op enerlei wijze weder–
rechtelijk verkregen voordeel is kan worden beantwoord aan de hand van
een schatting.
11. Toetsing aan het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Een aparte bespreking verdient de vraag naar de verenigbaarheid van
de verschillende onderdelen van het voorliggende wetsvoorstel met de
bepalingen uit de mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) (Trb. 1951, 154). In hun advies over het
Eindrapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties
stellen de Hoge Raad der Nederlanden en het Parket bij de Hoge Raad
deze vraag expliciet aan de orde. Zij noemen in dat verband drie
kwesties, nl. de voorgestelde uitbreiding van de toepasbaarheid van de
maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, de
voorgestelde maximale duur van de bijzondere vervangende hechtenis
(zes jaar) en de mogelijkheid van verbeurdverklaring van voorwerpen die
geheel of ten dele toebehoren aan anderen dan de veroordeelde zonder
dat te hunnen aanzien kwade trouw wordt vereist.
De ondergetekende zou daar nog de volgende kwesties aan toe willen
voegen:
- de openbaarheid van rechterlijke procedures waarin vragen betref–
fende «the determination of civil rights and obligations or of a criminal
charge» aan de orde is;
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- de betekenis van het begrip «criminal charge» in het licht van een
s.f.o. en van een ontnemingsprocedure ex art. 511b e.v. Sv;
- het «equality of arms» vereiste en het s.f.o.;
- de redelijke termijn bij het instellen van ontnemingsprocedures; en
- de presumptio innocentiae in ontnemingsprocedures.
/ 7. /. Uitbreiding van de toepasbaarheid van de ontnemingsmaatregel
De ontnemingsmaatregel is een vermogenssanctie. Wordt deze sanctie
beheerst door het bepaalde in artikel 1 van het eerste Protocol bij het
EVRM? Dat artikel luidt:
«1. Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord
genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden
beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de
voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van
internationaal recht.
2. De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het
recht aantasten, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, weike
hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van
eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.»
Men kan zich afvragen of de maatregel van ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel wel is te beschouwen als een boete in de zin
van het tweede lid van de Protocolbepaling. Die vraag moet naar het
oordeel van de ondergetekende bevestigend worden beantwoord. Hij
baseert dit oordeel op de uitspraak van de Europese Commissie voor de
rechten van de mens in de Griekenland-zaak. In die uitspraak stelde de
Commissie: «Any taking of property by law by way of a penalty is a form
of confiscation, and art. 1 of Protocol I does not prescribe any limitation,
either of form or of size, upon «penalties». Laws imposing penalties, and
their enforcement, are left to what each Contracting State deems
necessary» (Yearbook 12, Greek case, p. 185, § 427). In hun
commentaar op het EVRM stellen de auteurs Frowein en Peukert het
aldus: «Die Kommission ging im Bericht zum Griechenlandfall davon aus,
dass Art. 1 weder hinsichtlich der Art noch hinsichtlich des Ausmasses
von «Strafen» (penalties) Begrenzungen vorsehe, und also jede
gesetzlich als Strafe vorgesehene Eigentumsentziehung (taking of
property) zulaessig sei.» (Europaeische Menschenrechtskonvention,
EKRK-Kommentar, 1985, blz. 281-282).
Niet voor niets is het woord penalties in de uitspraak van de
Commissie tussen aanhalingstekens geplaatst. De benaming van de
sanctie naar het nationale recht (straf of maatregel) doet niet ter zake, zo
min als kwalifikatie als strafrechtelijke, administratieve of fiscale sanctie.
De ondergetekende leidt hieruit af, dat Verdrag en Protocol zich niet
tegen een wettelijke vormgeving van de ontnemingssanctie, als door
hem voorgesteld, verzetten.
71.2. De maximale duur van de bijzondere vervangende hechtenis
De vervangende hechtenis is een bij wet voorziene tot vrijheidsbe–
neming strekkende sanctie, welke door de rechter wordt opgelegd.
Vervangende hechtenis is niet een vorm van vrijheidsberoving die er toe
strekt iemand tot nakoming van een contractuele verplichting te dwingen
en daarom in het licht van artikel 1 van het Vierde Protocol bij het EVRM
ontoelaatbaar zou zijn. Ook al beschouwt men de oplegging van
bepaalde vermogenssanties als beslissingen als gevolg waarvan de
veroordeelde in verhouding tot de staat komt te staan als een schul–
denaar tot zijn schuldeiser, dan nog is die verhouding niet uit een
contract voortgevloeid.
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In de rechtspraak van de Europese Commissie is de rechtmatigheid
van vervangende hechtenis getoetst aan de termen van art. 5, eerste lid,
aanhef en onder (b) EVRM (zie klacht 6289/73, 6 juli 1977, D&R 8 p.
42(48). Dit impliceert dat op zich zelf een door de rechter, in een
overigens volgens de wet voorgeschreven procedure, bepaalde vervan–
gende hechtenis bij weigering te voldoen aan een overeenkomstig de
wet door de rechter opgelegde verplichting tot betaling van een vermo–
genssanctie, verenigbaar is met het EVRM. De voorwaarde dat die
vermogenssanctie moet berusten op een «veroordeling» in de zin van art.
5, eerste lid, onder (a) is derhalve door de Commissie niet gesteld. Maar
naar het de ondergetekende voorkomt kan de voorgestelde regeling ook
de toets met die bepaling doorstaan, nu voor de toepasbaarheid van de
maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (en van
de daarbij bepaalde vervangende hechtenis) steeds een voorafgaande
veroordeling wordt verlangd.
Nergens worden in de rechtspraak van Commissie en Hof beperkingen
gesteld aan de maximale duur die staten in hun wetgeving aan vormen
van vrijheidsberoving overeenkomstig art. 5, eerste lid, onder (a) of (b)
EVRM menen te moeten verbinden. Het va!t dan ook niet in te zien dat,
wanneer een wettelijk maximum van vervangende hechtenis van 6
maanden in overeenstemming met het EVRM is, zulks niet zou gelden
voor een wettelijk maximum van 6 jaren, in relatie tot vermogenssancties
die op zich zelf niet aan enig wettelijk maximum zijn gebonden.
11.3. Verbeurdverklaring van voorwerpen die geheel of ten dele aan
anderen dan de veroordeelde toebehoren, zonder dat te hunnen aanzien
kwade trouw wordt vereist
Deze kwestie snijden de Hoge Raad en zijn Parket in hun advies aan
n.a.v. het in het Eindrapport van de werkgroep legislatieve projecten
vermogenssancties ingenomen standpunt, dat verbeurdverklaring van
voorwerpen, die bij verscheidene personen in mede-eigendom zijn,
mogelijk dient te zijn, ook al kan de kwade trouw van (één van) de
mede-eigenaren niet worden aangetoond.
Dit punt is in deze memorie aan de orde gesteld. Verwezen zij naar
§ 3.4., waarin de ratio van de gemaakte keuze, nog uitvoeriger dan in het
Eindrapport, is uiteengezet. De ondergetekende wordt overigens in deze
keuze gesterkt door het arrest van de Hoge Raad van 6 mei 1986, NJ
1987, 7, waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk de mogelijkheid van
verbeurdverklaring van een voorwerp (in dit geval een keukenmes,
gekarteld lemmet met bruinkleurig heft) dat in mede-eigendom aan de
echtgenote van de veroordeelde toebehoorde heeft erkend, zonder dat
de goede trouw van de mede-eigenaresse daaraan afbreuk deed.
In de Straatsburgse jurisprudentie is, voor zover de ondergetekende
heeft kunnen nagaan, geen aanknopingspunt te vinden voor de stelling
dat een beslissing als deze onverenigbaar zou zijn met het EVRM, in het
bijzonder met art.1 van het Eerste Protocol. In de Griekenland-zaak heeft
de Commissie deze vraag wel onder ogen gezien, maar niet (in ontken–
nende zin) beantwoord (zie Op. Com. 5 november 1969, Greek Case,
§§427-428. YB 12 p. 185).
Probleem bij de verbeurdverklaring van in mede-eigendom aan
anderen toebehorende voorwerpen vormt de onsplitsbaarheid daarvan.
Dat gegeven zijnde, is het de vraag of het aantasten van eigendoms–
rechten van de mede-eigenaar een rechtvaardiging kan vinden in het
algemeen belang. Naar het oordeel van de ondergetekende zal het er
voor gehouden moeten worden dat het individuele belang van de deelge–
rechtigde niet opweegt tegen het met een strafrechtelijke verbeurdver–
klaring te dienen algemene belamg, mits in de wet maar is voorzien -
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overeenkomstig de algemene beginselen van internationaal recht– in de
mogelijkheid van schadeloosstelling. Waar de Nederlandse wet voorziet
in mogelijkheden voor de gelaedeerde mede-eigenaar om van de rechter
«adequate compensation» toegekend te krijgen (via art. 33c, tweede lid,
Sr of art. 552b Sv) houdt de ondergetekende het er voor, dat de voorge–
stelde wetgeving (die overigens op dit punt het bestaande recht
bevestigt) met het EVRM verenigbaar is.
Daar komt bij dat de Hoge Raad en zijn Parket in dezen bijzonderlijk
wijzen op de mede-eigendomsfiguren van het appartementsrecht en het
aandeel in effecten in een girodepot, en dat, zoals te bestemder plaatse
in deze memorie is aangegeven, nu juist daar geen practische problemen
behoeven te ontstaan bij de toepassing van art. 33a Sr.
71.4. De openbaarheid van beklagprocedures
Ter beantwoording aan eisen die artikel 6, eerste lid, EVRM naar het
oordeel van de ondergetekende stelt aan procedures die tot inzet hebben
de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, wordt in dit
wetsvoorstel voorgesteld de procedures in raadkamer, voorzien in de
artikelen 552ab, 552b, 552f en 577b, zowel in eerste aanleg als in
cassatie waar dit is voorzien, in beginsel openbaar te laten zijn en steeds
te verlangen dat de uitspraak in het openbaar geschiedt. Verwezen zij
naar § 8.3.
7 7.5. Vormt de instelling van een s.f.o., onderscheidenlijk de vordering
ex art. 511 b Sv een «criminal charge» in de zin van art. 6, eerste lid,
EVRM?
Het feit dat ontnemingsprocedures worden afgesplitst van de
hoofdzaak, zodat het mogelijk wordt deze in te stellen nadat de persoon
tegen wie de ontnemingsprocedure is gericht in de hoofdzaak reeds
veroordeeld is, neemt naar het oordeel van de ondergetekende niet weg,
dat de vervolging ten behoeve van de toepassing van de ontnemings–
maatregel nog tegen hem wordt voortgezet. Dat houdt z.i. in, dat de
gegrondheid van dit onderdeel van de strafvervolging moet kunnen
worden getoetst volgens de eisen die het eerste lid van artikel 6 EVRM
stelt. Naar het voorkomt biedt de voorgestelde regeling van de ontne–
mingsprocedure, zoals voorzien in Titel lllb van het Vierde Boek van het
Wetboek van Strafvordering, alle garanties om aan die Verdragsvereisten
te voldoen. Bovendien wordt in de voorstellen voor wat het beloop van
de ontnemingsprocedure betreft niet afgedaan aan de rechten bedoeld in
het derde lid van artikel 6 EVRM.
Ook voorafgaande aan de ontnemingsprocedure zelf kan reeds een
fase zijn bereikt, waarin sprake is van een zodanige betrekking van een
persoon in een strafvorderlijke procedure, dat in het verdere verloop van
die procedure rechten van artikel 6 EVRM moeten worden zijn gewaar–
borgd. De vraag wanneer dat het geval is speelt vooral bij het s.f.o.
De instelling van een s.f.o., d.w.z. de op vordering van de officier van
justitie verleende machtiging door de rechter-commissaris, is naar het
oordeel van de ondergetekende op zichzelf nog geen feit dat als een
«criminal charge» tegen de te onderzoeken persoon valt aan te merken
(ook al valt dit, nu er een rechter bij betrokken is, in de Nederlandse
context als een daad van vervolging aan te merken). Het enkele feit dat
een politieel onderzoek wordt ingesteld is daarvoor, volgens de jurispru–
dentie van de Straatsburgse organen, onvoldoende. Artikel 6 EVRM komt
pas in beeld wanneer in de loop van dergelijk onderzoek de betrokken
persoon daardoor wezenlijk belast («substantially affected») wordt.
Daarvan zal sprake zijn wanneer in de loop van het s.f.o. dwangmiddelen
of conservatoire maatregelen ten nadele van de onderzochte persoon
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worden toegepast. In het kader van een s.f.o. zal dan vooral gedacht
moeten worden aan beslaglegging.
Conservatoire beslaglegging behoeft, ingevolge art. 103, c.q. art. 94c
j° 708 Rv (nieuw), betekening aan de onderzochte persoon. Deze kan
vervolgens, bekend met het beslag, zich op grond van art. 552a Sv tot de
rechter wenden, waarbij de vraag of een ingesteld s.f.o. voldoende
wettelijke grondslag heeft mede kan worden beoordeeld. Weliswaar
berust een beslissing op grond van dat artikel slechts op een voorlopig
oordeel, zodat in die fase nog niet behoeft te zijn voldaan aan vereisten
van openbaarheid van de procedure; later zal de rechter, in de openbare
ontnemingsprocedure, zich definitief over het lot van inbeslaggenomen
voorwerpen die nog niet zijn teruggegeven hebben uit te laten.
Ook wanneer er nog geen sprake is van conservatoire beslagen of
andere dwangmiddelen tegen de onderzochte persoon zal, zodra deze in
het kader van een s.f.o. voor het eerst wordt gehoord, het voor hem
duidelijk moeten zijn waarop het onderzoek gericht is. Vandaar dat is
voorgeschreven, dat in dat geval een afschrift van de vordering en de
rechterlijke machtiging aan de betrokkene wordt ter hand gesteld, zodat
hij daaruit kan afleiden waarin de «charge» tegen hem bestaat.
De vraag wanneer er sprake is van een «criminal charge» is overigens
vooral van belang met het oog op de bepaling van het moment vanaf
hetwelk de redelijke termijn begint te lopen, waarbinnen de rechter de
gegrondheid van de vervolging moet beoordelen. Zie daarvoor hieronder
bij§ 11.7.
71.6. «Equality ofarms» vereist in de fase van hets.f.o.?
Het in de Straatsburgse jurisprudentie ontwikkelde begrip van
«equality of arms» wordt gehanteerd als een criterium om te beoordelen
of er sprake is van een eerlijke behandeling (fair hearing) in de zin van
art. 6 EVRM. Met de «hearing» wordt gedoeld op het openbare proces,
en niet op verhoor in voorfasen, zij het dat de wijze waarop in de
voorfase is geopereerd bij de beoordeling of het openbare proces een
eerlijk verloop heeft gehad een rol kan spelen. De gelijkheid in positie
tussen openbaar ministerie en in een ontnemingsprocedure betrokken
persoon is in het kader van een dergelijke procedure op dezelfde wijze
wettelijk gegarandeerd als in het eigenlijke strafproces.
Uit art. 6 EVRM valt naar het oordeel van de ondergetekende niet af te
leiden, dat er ook in alle fasen vöór de terechtzitting sprake moet zijn van
gelijkheid in positie tussen openbaar ministerie en verdachte, zeker niet
in fasen waarin het vooronderzoek niet door en onder verantwoorde–
lijkheid van een van partijen onafhankelijke rechter wordt gevoerd. Met
name kan er geen sprake zijn van een recht voor de verdachte om in alle
fasen van het vooronderzoek over dezelfde informatie te beschikken als
het met de opsporing en vervolging belaste openbaar ministerie. Wel
moet hem, voordat het tot de terechtzitting komt, voldoende tijd en
gelegenheid worden gegeven zijn verdediging voor te bereiden. Derhalve
moet hem ruim voor de aanvang van de terechtzitting de bevoegdheid
tot inzage in het gehele onderzoeksdossier worden gegeven. Bovendien
moet hij in de gelegenheid worden gesteld om getuigen te doen
dagvaarden ten einde deze te doen ondervragen over hun tijdens het
financieel onderzoek afgelegde verklaringen of getuigen te doen
dagvaarden die niet in het onderzoek zijn gehoord. Al deze rechten
komen hem, en zijn raadsman, toe.
Bovendien kan de zittingsrechter, ook op aangeven van degene die in
een ontnemingsprocedure is betrokken, een nader strafrechtelijk finan–
cieel onderzoek gelasten, waarin ontlastende beweringen verder zouden
kunnen worden onderzocht.
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7 7.7. Redelijke termijn bij ontnemingsprocedures
Hierboven werd reeds aangegeven dat het moment vanaf hetwelk de
redelijke termijn waarbinnen de behandeling ter zitting moet zijn
aangevat, reeds tijdens het s.f.o. een aanvang kan nemen. De voorge–
stelde afsplitsing van de ontnemingsprocedure van de procedure in de
hoofdzaak kan tot vertragingen leiden, waardoor de in acht te nemen
redelijke termijn wordt overschreden. Bij de beoordeling of daarvan
sprake is moeten de concrete omstandigheden van het geval worden
betrokken. Elementen als de ingewikkeldheid van de zaak en het gedrag
van de onderzochte persoon zelve kunnen daarbij een rol spelen, zo goed
als vertragende factoren gelegen in de afhankelijkheid van buitenlandse
medewerking. Niettemin is in het wetsvoorstel, in art. 511b, eerste lid,
voorgeschreven dat een ontnemingsvordering zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk twee jaren na de uitspraak in eerste aanleg in de hoofdzaak
aanhangig dient te zijn gemaakt. Tevens is voorgesteld in de Afdeling
over het Strafrechtelijk Financieel Onderzoek een met art. 180 Sv
overeenkomende bepaling op te nemen (art. 126e), waardoor ook de
financieel onderzochte persoon zich tot de rechter kan wenden ten einde
(een bespoediging van) de afronding van het onderzoek te bevorderen.
Met deze bepalingen wordt beoogd het voorschrift van art. 6 EVRM
betreffende de redelijke termijn in alle gevallen te doen naleven. Wel
blijft gelden, dat uiteraard ook in hoger beroep en in cassatie, een
redelijke termijn in acht dient te worden genomen waarbinnen die
beroepen worden afgewerkt.
/1.8. De presumtio innocentiae in ontnemingsprocedures
De vraag of de onderhavige wetsvoorstellen zich met het in artikel 6,
tweede lid, EVRM bepaalde verdragen zou kunnen opkomen naar
aanleiding van het voorgestelde derde lid van art. 36e Sr. Immers in de
daar bedoelde gevallen kan een ontnemingsmaatregel worden opgelegd,
gerelateerd aan voordeel waarvan slechts aannemelijk behoeft te zijn dat
de veroordeelde dat op enigerlei wijze wederrechtelijk heeft verkregen.
De ondergetekende leest in een recent arrest van het Europees Hof voor
de rechten van de mens (arrest van 7 oktober 1988 in de zaak Salabiaku
(14/1987/137/191)) steun voor zijn stelling, dat de voorgestelde
bepaling met art. 6, tweede lid, EVRM verenigbaar geacht kan worden. In
dat arrest billijkt het Hof dat in het strafrecht feitelijke of juridische
vooronderstellingen worden gebezigd, mits deze binnen redelijke grenzen
worden gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen
die op het spel staan en de rechten van de verdediging worden geres–
pecteerd. In dat geval ging het om een strafbepaling uit het douanerecht
van de aangeklaagde staat, welke volgens die staat dan wel niet uitging
van een onweerlegbaar vermoeden van schuld, maar toch wel van een
weerlegbaar feitelijk vermoeden en een weerlegbare strafrechtelijke
aansprakelijkheid («a rebuttable presumption of fact and liability»).
De ondergetekende wijst er op, dat het derde lid van art. 36e Sr niet
zo ver gaat dat gesproken kan worden van een weerlegbare risico–
aansprakelijkheid en dus van een omkering van de bewijslast. Het
«aannemelijkheidscriterium» gaat niet verder dan het toelaten van een
zekere bewijslastverdeling tussen openbaar ministerie en veroordeelde,
waarna de rechter op basis van een «balancing of probabilities» oordeelt.
Het hoeft geen betoog, dat het hierboven verstrekte overzicht en de
daarin gegeven opvattingen niet vermogen af te doen aan de eigen taak
en bevoegdheden tot Verdragsinterpretatie van de Commissie en het
Hof.
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12. Internationale en buitenlandse ontwikkelingen
12.1. De huidige stand van zaken
De door de ondergetekende voorgestelde wetswijzigingen beperken
zich tot een regeling ten behoeve van de Nederlandse strafvordering in
Nederland. De ondergetekende onderkent evenwel ten volle dat daarmee
niet kan worden volstaan. Het zal voor personen die uit hoofde van onder
de Nederlandse rechtsmacht vallende strafbare feiten of anderszins
wederrechtelijk voordeel hebben verkregen eenvoudig zijn hun vermogen
in het buitenland onder te brengen of te investeren. Wanneer niet bereikt
kan worden dat een door de Nederlandse rechter opgelegde maatrege!
strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ook in
het buitenland kan worden tenuitvoer gelegd, dan zullen de nieuwe
wettelijke bevoegdheden dikwijls een slag in de lucht blijven. Ook
omgekeerd zal het mogelijk moeten zijn dat in Nederland buitenlandse
vonnissen strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel tenuitvoer worden gelegd. Hiertoe zal een netwerk van
verdragen moeten worden gespannen, dat thans nog ontbreekt. Wel zijn
daartoe de eerste aanzetten gegeven.
In dit verband kan worden gewezen op het onlangs in het kader van de
Verenigde Naties gesloten nieuwe internationale verdrag tegen sluik–
handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Wenen 19
december 1988, zie Trb. 1989, 97). In dit Verdrag, dat op 18 januari
1989 voor het Koninkrijk werd ondertekend, is een bepaling opgenomen
betreffende confiscatie (art. 5) dat voorziet in een stelsel van interna–
tionale samenwerking ten behoeve van de opsporing, inbeslagneming en
ontneming van met de handel in verdovende middelen vergaarde vermo–
genswinsten. Dit stelsel beperkt zich als gevolg van het kader waarin het
Verdrag is tot stand gekomen tot samenwerking bij de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel dat met de handel in verdovende
middelen en psychotrope stoffen in verband kan worden gebracht.
De tekst van artikel 5 van het Verdrag is eveneens als bijlage bij deze
memorie gevoegd. De ondergetekende wil hier constateren, dat de
voorstellen in het onderhavige wetsvoorstel vervat, in hun opzet zeer
goed met deze Verdragsbepaling, voor zover die ten behoeve van
nationale procedures te verwezenlijken voorschriften bevat, zijn te
verenigen.
Vermeldenswaard is voorts een onlangs binnen de Raad van Europa
ingesteld comité van regeringsdeskundigen, belast met het opstellen van
een nieuw Europees verdragsinstrument, op grond waarvan interna–
tionale samenwerking gestalte wordt gegeven ten behoeve van de
opsporing, «bevriezing», inbeslagneming, en uiteindelijk de confiscatie
(in de vorm van verbeurdverklaring of ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel) van vermogensbestanddelen die door misdrijf
verkregen vermogen vertegenwoordigen. In dit mandaat is geen
beperking opgenomen voor wat betreft de vormen van criminaliteit,
waarmee wederrechtelijk voordeel is behaald. Aan deze onderhande–
lingen wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van 19 Lid-Staten
van de Raad van Europa (met inbegrip van Nederland) en door
waarnemers uit de Verenigde Staten, Australië en Canada. Dit overleg is
in 1987 van start gegaan en het streven is er op gericht de onderhande–
lingen op het niveau van regeringsdeskundigen nog in 1990 af te ronden.
Voorts zij vermeld dat enkele landen belangstelling hebben doen
blijken om op dit terrein bilateraal met Nederland tot afspraken te komen
(Groot-Brittannië, Australië).
Ook in ander internationaal overleg, zoals de besprekingen in het kader
van de groep van zeven belangrijkste geïndustrialiseerde landen (G-7) en
enkele andere landen inzake het «witwassen van gelden», is de wens tot
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afspraken te komen over de samenwerking bij de ontneming van
crimineel verworven vermogens aan de orde gesteld. Kortom, het ligt in
de lijn der verwachtingen, dat de vormgeving van de internationale
samenwerking op dit gebied in de komende tijd een belangrijk
onderwerp van internationale onderhandelingen zal gaan vormen.
De ondergetekende acht het niet alleen van belang dat een intensieve
internationale samenwerking op dit gebied tot ontwikkeling komt, maar
ook dat die samenwerking zo veel mogelijk is gebaseerd op nauw op
elkaar aansluitende rechtsstelsels. De samenwerking berust op het
uitgangspunt dat de ene staat bereid is ten behoeve van de andere staat
op te treden en vice versa en daarvan zal alleen sprake zijn voor zover
dat optreden in overeenstemming is met de wetgeving en het rechts–
systeem van de staat wiens hulp wordt ingeroepen. Voor een doelmatige
samenwerking op dit gebied is het essentieel dat de samenwerkende
staten op het gebied van de ontneming van crimineel verworven
voordelen over vergelijkbare bevoegdheden beschikken en dat ook
overigens de wetgeving op dit gebied zoveel mogelijk van dezelfde
grondgedachten uitgaat.
De ondergetekende meent er goed aan te doen er in dit verband op te
wijzen dat veel van zijn voorstellen overeenkomsten vertonen met
recente wetgeving en wetsvoorstellen in enkele andere landen. Zo heeft
hij kennis genomen van:
- de Britse Drugs Offences Act 1986 van 8 juli 1986;
- de Britse Criminal Justice Act, 1988;
- de Amerikaanse Civil drug forfeiture Act (21 USC § 881), Criminal
drug forfeiture Act (21 USC § 853) en de Civil en Criminal Money
Laundering forfeiture Acts (18 USC § 981 en 982) van 18 november
1988;
- de Canadese Wet van 1 januari 1989 to Amend the Criminal Code,
the Food and Drugs Act and the Narcotic Control Act, Statutes of
Canada 1988, Chapter 51;
- de Italiaanse wet nr. 646 van 13 september 1982 (Rognoni - La
Torre wet);
- de Franse wet nr. 87-1157 van 31 december 1987, inzake de strijd
tegen de handel in verdovende middelen en tot wijziging van enkele
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht;
- de Australische Proceeds of Crime Act 1987.
Men zal er begrip voor hebben, dat is afgezien van de opstelling van
een synopsis van deze buitenlandse regelingen. Zij kunnen slechts goed
verstaan worden tegen de achtergrond van het rechtssysteem waarin zij
functioneren en het geven van een behoorlijk inzicht daarin zou een in
tijd en ruimte zeer omvangrijke exercitie vergen.
De recente wetgevingsactiviteiten in bovengenoemde landen en ook
de in Nederland ontwikkelde ideeën kunnen een nuttige inbreng vormen
voor de onderhandelingen over nieuwe internationale instrumenten.
Genoemde landen vervullen in dezen een voortrekkersrol. Uit die onder–
handelingen kunnen evenwel ook voorstellen en oplossingen naar voren
komen die weer tot aanpassing of aanvulling van de nationale wetgeving
nopen of aansporen. Daartoe dient men open te staan.
72.2. Nadere wetgeving voorzienbaar
De noodzaak tot het vaststellen van aanvullende wetgeving dient zich
in ieder geval aan op het gebied van de internationale rechtshulp.
Volledig braak ligt dit terrein voor Nederland overigens niet.
De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Stb. 1986, 464),
welke op 1 januari 1988 van kracht is geworden, voorziet immers in de
mogelijkheid de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen
waarbij vermogenssancties zijn opgelegd over te nemen. Onlangs is een
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voorstel tot wijziging van die wet bij het Parlement ingediend, ertoe
strekkende, dat de eis dat de veroordeelde Nederlander is of een vreem–
deling met een vaste woon– of verblijfplaats in Nederland, voor de
overname van de tenuitvoerlegging van dit soort sancties vervalt (zie
Kamerstukken 21 057). Aldus kunnen buitenlandse sancties, verge–
lijkbaar met onze verbeurdverklaring of ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel, in Nederland worden tenuitvoergelegd. Bovendien
voorziet de wet er in dat, vooruitlopende op de overname van de tenuit–
voerlegging van een dergelijke sanctie, op verzoek van de staat van
veroordeling vast beslag gelegd wordt op voorwerpen die door de
buitenlandse sanctie zijn getroffen. Dit kan echter alleen als er in het
buitenland reeds een veroordelend vonnis is geveld, waarbij deze sanctie
is opgelegd. De wet voorziet niet in de mogelijkheid een buitenlands
bevel tot inbeslagneming tot zekerheid voor de tenuitvoerlegging van een
nog niet opgelegde sanctie hier te lande te effectueren. Dit zal later
moeten worden geregeld in overeenstemming met te dien aanzien vast
te stellen internationale regelingen. Daarin zullen ook voorzieningen
moeten zijn getroffen met het oog op de rechtsbescherming van
verdachten en derden en de verdeling van verantwoordelijkheden en
aanspraken van de bij de samenwerking betrokken staten.
In het licht hiervan heeft de ondergetekende gemeend het onderhavige
wetsvoorstel niet te moeten belasten met voorstellen tot aanvulling van
de bestaande wetgeving op dit gebied. Wel is inmiddels de Werkgroep
legislatieve projecten vermogenssancties, uitgebreid met enkele deskun–
digen op het gebied van het (internationaal) privaatrecht en het volken–
recht, ver gevorderd met de voorbereiding van dergelijke wetsvoor–
stellen.
De ondergetekende wijst er overigens op, dat het voorgestelde
systeem, volgens hetwelk een vordering tot ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel wordt afgesplitst van de hoofdzaak en nadien
een zelfstandige behandeling krijgt, uit een oogpunt van internationale
samenwerking op dit gebied belangwekkende perspectieven biedt.
Immers, aldus zal Nederland in staat zijn niet alleen de tenuitvoerlegging
van een rechterlijke beslissing waarbij deze maatregel is opgelegd aan
een andere staat over te dragen, maar zou ook de procedure die tot het
opleggen van een dergelijke maatregel en de vaststelling van het
daarmee gemoeide bedrag moet leiden kunnen worden overgedragen.
Een dergelijke figuur lijkt vooral zinvol, wanneer het vermogen van de
veroordeelde of de voorwerpen die zijn wederrechtelijk verkregen
voordeel vertegenwoordigen, voor het overgrote deel zich in een andere
staat bevinden. Omgekeerd zou Nederland een andere staat de keuze
kunnen bieden tussen hetzij de tenuitvoerlegging van een ontnemings–
maatregel over te nemen, voor zover die tenuitvoerlegging op hier te
lande aanwezige voorwerpen kan worden gerealiseerd, hetzij de
procedure van de artikelen 511b e.v. Sv ten behoeve van een andere
staat, op de grondslag van een in die staat reeds gewezen rechterlijke
beslissing in de hoofdzaak, in te stellen.
13. Artikelsgewijze toelichtïng
Artikel I

De wijzigingen onder A en B zijn in hoofdstuk 7, «voorschriften op het
gebied van de tenuitvoerlegging», in het bijzonder de §§ 7.1. en 7.2.
toegelicht.
De wijzigingen onder C zijn in hoofdstuk 3, «het strafrechtelijk sanctie–
pakket» in § 3.4. toegelicht.
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Thans bepaalt artikel 36a Sr dat alle kosten van tenuitvoerlegging van
de maatregelen van onttrekking aan het verkeer en van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van de staat komen. Dat
staat in tegenspraak tot het bepaalde in artikel 575, vijfde lid, j° artikel
577b, eerste lid, Sv, waarin is bepaald dat de kosten van het verhaal op
gelijke voet als de geldboete, onderscheidenlijk de maatregel van art.
36e Sr, op de veroordeelde worden verhaald. Dat de kosten van verhaal
voor rekening van de geëxecuteerde komen is volgens het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering de algemene regel (vgl. art. 470, eerste lid,
Rv (nieuw)). Nu zowel in het voorgestelde artikel 574 als in het
bestaande artikel 575 Sv is bepaald dat verhaal geschiedt op de wijze als
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorzien, volgt daaruit
dat ook de kosten van het verhaal, waaronder ook de invorderingskosten
zijn te begrijpen, ten laste komen van degene aan wie de straf of
maatregel was opgelegd. Dat hoeft niet meer met zoveel woorden
bepaald te worden. Daarom kan het bestaande vijfde lid van artikel 575
Sv vervallen. Wel dient de daarmee op gespannen voet staande uitspraak
in artikel 36a Sr te worden geclausuleerd. Daartoe strekt de voorgestelde
aanvulling van dat artikel.

In haar advies over het Eindrapport heeft de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak de vraag opgeroepen of in artikel 36d Sr, handelende
over de onttrekking aan het verkeer, de term «misdrijven» zou kunnen
worden vervangen door «strafbare feiten». De ondergetekende acht een
dergelijke wijziging inderdaad wenselijk. Hij meent dat er ook goede
reden is om in artikel 36c, onder 4° en 5°, die wijziging aan te brengen.
Bij de onttrekking aan het verkeer is hier het maken van een onderscheid
tussen misdrijf en overtreding minder zinvol dan bij de verbeurdver–
klaring (Vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Straf–
recht, aant. 2 bij art. 36c).

De wijzigingen welke met betrekking tot artikel 36e Sr worden voorge–
steld zijn in belangrijke mate reeds toegelicht in hoofdstuk 3, «het straf–
rechtelijk sanctiepakket», §§ 3.2. en 3.3.
Hier zij nog nadere aandacht besteed aan het voorgestelde zesde en
zevende lid. Het feit dat in het zesde lid wordt gesproken van
«benadeelde» derden en niet van derden zonder meer duidt er op, dat
alleen de vorderingen van degenen die door de gedragingen naar
aanleiding waarvan het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld
rechtstreeks zijn benadeeld, in aanmerking komen om in mindering te
brengen op het voordeel. Het gaat dus niet om vorderingen die andere
derden crediteuren uit andere hoofde nog op de betrokkene mochten
hebben. Met hen komt de staat in een verhouding als die van concur–
rente schuldeisers te staan, voor zover die derde aan de wet geen prefe–
rente positie ontleent.
Onder benadeelde «derden» wordt overigens niet verstaan de staat
zelve, als fiscus. Na de artikelsgewijze toelichting zal in het slothoofdstuk
nog nader worden ingegaan op de fiscale implicaties van de ontnemings–
maatregel (zie § 14.1.). Hier zij volstaan met de opmerking dat de staat
als fiscus over eigen instrumenten beschikt om hem toegebracht fiscaal
nadeel ongedaan gemaakt te krijgen en dat daarmee bij de toepassing
van de ontnemingsmaatregel door de rechter geen rekening ware te
houden.
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Het zevende lid dient te worden gelezen in relatie tot het derde lid. Nu
ingevolge het derde lid aan iemand op grond van de veroordeling
wegens een misdrijf ook voordeel kan worden ontnomen dat op enigerlei
andere wijze verkregen wederrechtelijk voordeel vormt, dient, wanneer
het later opnieuw tot een veroordeling wegens een ander misdrijf komt,
dat op zijn beurt weer aanleiding kan geven tot ontneming van op
enigerlei andere wijze verkregen wederrechtelijk voordeel, te worden
voorkomen dat de veroordeelde tot twee maal toe voor een bedrag dat
op een en hetzelfde wederrechtelijk verkregen voordeel betrekking heeft
strafrechtelijk wordt aangesproken.
Onderdeel G is in hoofdstuk 9 «transacties en schikkingen», in § 9.1.
reeds toegelicht.
Ter toelichting van onderdeel H zij verwezen naar § 3.2.1. Geen
wijziging wordt voorgesteld ten aanzien van artikel 69 Sr. Ook als de
betrokkene reeds is veroordeeld, doch nog kan worden betrokken in een
ontnemingsprocedure, vervalt het recht tot strafvordering voor wat
betreft die procedure als gevolg van zijn overlijden.

I
De hier voorgestelde aanvulling van artikel 189 Sr beoogt te
voorkomen dat anderen dan degenen die onder de werking van het
tweede lid vallen, de naspeuringen naar de omvang van voor ontneming
in aanmerking komend wederrechtelijk verkregen voordeel frustreren,
hetzij door de inbeslagneming van daarop betrekking hebbend bewijsma–
teriaal, met inbegrip van vermogensbestanddelen die zulk voordeel verte–
genwoordigen, onmogelijk te maken, hetzij door derden - met inbegrip
van de verdachte of financieel onderzochte persoon - daartoe door het
opzettelijk doorgeven van inlichtingen of gegevens in staat te stellen. De
ondergetekende acht een dergelijke strafbepaling wenselijk in het belang
van de geloofwaardigheid van het ten behoeve van de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel in te stellen financiële onderzoek en
van de bevoegdheden tot het leggen van conservatoir beslag. Niet altijd
zal immers het instellen van de actio Pauliana uitkomst kunnen bieden,
met name niet warmeer de desbetreffende voorwerpen, waarvan het
bestaan wel vaststaat, niet meer kunnen worden getraceerd.

De voorgestelde wijziging van artikel 198 Sr houdt verband met de
aanvullingen in artikel 116 Sv. Enerzijds is het wenselijk en, gezien de
uitbreidingen van de mogelijkheden tot beslaglegging wellicht ook onont–
koombaar, dat inbeslaggenomen voorwerpen rechtstreeks bij een parti–
culiere bewaarder in bewaring kunnen worden gegeven. Anderzijds kan
dit het risico verhogen dat voorwerpen aan het beslag worden onttrokken
of dat die blootgesteld worden aan vernieling of beschadiging. In het
licht daarvan acht de ondergetekende het raadzaam de maximale straf–
bedreiging in artikel 198, eerste lid, - waarin de opzettelijke onttrekking
van voorwerpen aan krachtens de wet daarop gelegd beslag of het
verbergen van aldus onttrokken voorwerpen is strafbaar gesteld - van
drie op vier jaren gevangenisstraf te brengen. Aldus komen voor de
opsporing van vermiste voorwerpen nuttige dwangmiddelen ter
beschikking, met name de huiszoeking op grond van art. 97 Sv en het
onderzoek van telefoongesprekken op grond van de artikelen 125f e.v.
Sv. De strafbepaling richt zich overigens tegen de inbreuk op allerlei
vormen van beslag, ook civielrechtelijke.
De wijziging van het derde lid is slechts redactioneel en vloeit voort uit
de wijziging van het eerste lid.
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Artikel II

Als gevolg van de voorgestelde invoering van een nieuw artikel 552ab
in het Wetboek van Strafvordering, regelende de bevoegdheid beklag te
doen tegen overdracht of afstand aan de staat van voorwerpen bij
gelegenheid van een transactie of een schikking, dient artikel 24 van dat
Wetboek met een verwijzing naar dit nieuwe artikel te worden aangevuld.
Er zij opgewezen dat dit artikel 24 de belanghebbende klager het recht
verleent zich bij de verhoren tijdens de behandeling in raadkamer ongeacht of dit in het openbaar of met gesloten deuren plaats vindt door een advocaat te doen bijstaan. Het bestaande artikel 577b Sv, dat
in de voorstellen van de ondergetekende tevens aan de derde
benadeelde een rechtsingang biedt, voorziet in de mogelijkheid van
bijstand niet alleen door een advocaat maar in plaats daarvan door een
bijzonder daartoe gemachtigde. Die mogelijkheid heeft de ondergete–
kende onverlet gelaten.
De wijzigingen in artikel 94 (onder D) en de voorgestelde nieuwe
artikelen 94a-94d (onder E) zijn uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 4,
«conservatoire dwangmiddelen».

Artikel 103, als voorgesteld, is kort toegelicht in hoofdstuk 4, «conser–
vatoire dwangmiddelen», § 4.4. De machtiging wordt gevraagd aan en is
te verlenen door de rechter-commissaris in de rechtbank waarbij de
officier van justitie is geplaatst, ook al vindt het beslag in een ander
arrondissement plaats. Dat is ook de rechtbank die in beginsel bevoegd
is tot behandeling van eventuele klaagschriften op grond van artikel
552a.
Er zij nogmaals benadrukt dat de woorden «of gehandhaafd» in het
eerste iid uitdrukkelijk toelaten dat beslag dat aanvankelijk op grond van
artikel 94 Sv is gelegd, d.w.z. in de verwachting dat het om voorwerpen
gaat die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of die
voor verbeurdverklaring vatbaar zijn, naderhand kan worden omgezet in
een beslag op grond van artikel 94a, doch slechts als zodanig kan
worden gehandhaafd krachtens schriftelijke machtiging van de rechter–
commissaris. De officier van justitie zal derhalve duidelijk voor ogen
moeten hebben op welke titel beslag op voorwerpen blijft rusten. Hij zal
er goed aan doen die titel ook tot uitdrukking te brengen in de lijst van
inbeslaggenomen voorwerpen, die hij ingevolge art. 280, eerste lid, Sv
aan de rechtbank heeft over te leggen. Op die lijst zullen ook de
voorwerpen vermeld moeten zijn waarop beslag uit hoofde van artikel
94a Sv rust en waarover eerst bij de beslissing op de separate vordering
krachtens artikel 511b Sv een beslissing behoeft te worden genomen.
Met betrekking tot dergelijke voorwerpen zal de rechtbank bij een
beslissing op grond van artikel 353 Sv in de hoofdzaak zich buiten staat
verklaren een last tot teruggave te geven, omdat daarover eerst later een
oordeel gegeven zal worden.

De wijzigingen die voor artikel 116 zijn voorgesteld zijn in § 4.4. reeds
toegelicht. Het derde lid noopt waarschijnlijk tot een aanpassing van het
Besluit inbeslaggenomen voorwerpen.
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H
Het voorgestelde artikel 118b Sv is alleen van toepassing op de
teruggave van voorwerpen, die tot zekerheid voor het verhaal van een
geldboete of een ontnemingsmaatregel in beslag zijn genomen. Tegen
een teruggave van die voorwerpen onder een zekerheidstelling behoeft in
beginsel geen bezwaar te bestaan, omdat voor de tenuitvoerlegging van
die straf of maatregel immers slechts de waarde van belang is die die
voorwerpen vertegenwoordigen. Uit de plaatsing van het nieuw voorge–
stelde artikel na art. 118a volgt, dat de machtiging van de rechter–
commissaris, bedoeld in art. 118a, niet vereist is voor de toepassing door
het openbaar ministerie van de in het nieuwe artikel gegeven
bevoegdheid, waar deze betrekking heeft op voorwerpen die niet in het
kader van een g.v.o. in beslag zijn genomen of daarin een rol spelen.

I
Afgezien van de aanpassing in het eerste lid van artikel 119, waardoor
de mogelijkheid wordt onderkend dat inbeslaggenomen voorwerpen niet
altijd in bewaring gegeven behoeven te worden, vraagt de voorgestelde
toevoeging aan het vierde lid nog enige toelichting.
Thans bepaalt het vierde lid dat de bewaarder voorwerpen niet terug–
geeft zolang er een beslag op rust, door een derde onder hem gelegd
ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Die bepaling is
zinnig voor zover door de teruggave van het voorwerp aan de beslagene
de mogelijkheden voor derden om de doeleinden waarvoor zij dat beslag
hebben gelegd te realiseren zouden worden doorkruist. Het is echter niet
ondenkbaar dat de derde beslaglegger er belang bij heeft dat het
voorwerp, met het daarop door hem gelegde beslag, wel wordt terug
gegeven zodat hij daarop bijv. een vordering kan executeren. Dat zou de
inzet kunnen zijn van een beklag uit hoofde van art. 552b Sv. Ook thans
kan de rechter in zo'n geval wel de teruggave gelasten, doch belet de
wet de bewaarder om aan zo'n last te voldoen (vgl. beschikking HR 11
september 1984, NJ 1985, 118). Deze onbevredigende situatie beoogt
de voorgestelde toe te voegen zinsnede te voorkomen, door de rechter
die een beklag honoreert, de bevoegdheid te geven uitdrukkelijk te
gelasten, dat het voorwerp door de bewaarder aan de beslagene wordt
teruggegeven. Hetzelfde geldt overigens in het geval dat de last tot
teruggave uitgaat van het openbaar ministerie krachtens art. 118, in
voorkomend geval met machtiging van de rechter-commissaris ingevolge
art. 118a.

De gronden voor de intrekking van de bestaande afzonderlijke Titel
over beslag op vorderingen zijn in § 4.2. toegelicht.

Uitvoerig is in hoofdstuk 5, «het strafrechtelijk financieel onderzoek»,
ingegaan op de voorgestelde nieuwe negende afdeling van Titel IV van
Boek I. Op enkele punten van detail is nog aanvullende toelichting nodig.
Indien de rechter-commissaris weigert op vordering van de officier van
justitie een machtiging tot het instellen van een s.f.o. af te geven, kan
deze laatste daartegen op grond van artikel 446 in beroep gaan bij de
rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank kan hij zo nodig beroep
in cassatie instellen.
In het vierde lid is bepaald dat de officier van justitie bij zijn vordering
een lijst van op grond van artikel 94a inbeslaggenomen voorwerpen
overlegt. Daarmee heeft de rechter-commissaris een overzicht van de
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voorwerpen die reeds met een krachtens artikel 103 verleende
machtiging in beslag zijn genomen. Is ten aanzien van bepaalde in beslag
genomen voorwerpen die de officier van justitie voor het verhaal wil
bestemmen nog geen machtiging tot handhaving van het beslag
verleend, dan dient deze alsnog te worden verkregen. Zo wordt contro–
leerbaar dat het beslag op voorwerpen die vóór het verlenen van de
rechterlijke machtiging tot het instellen van een s.f.o. in beslag genomen
zijn niet achteraf onder het geldingsbereik van de algemene machtiging
van artikel 126b, eerste lid, wordt gebracht.
De vordering van de officier van justitie dient met redenen te zijn
omkleed. Dit houdt in dat de officier van justitie aannemelijk moet maken
dat er voldoende grond is om het instellen van een s.f.o. te rechtvaar–
digen. Zo zal de vereiste verdenking van een misdrijf waarvoor een
geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd voldoende
moeten zijn geconcretiseerd en zal een verdachte, zijnde degene tegen
wie het gevorderde s.f.o. zal worden gericht, met naam en toenaam
dienen te zijn vermeld. Uiteraard zal pas nadat het s.f.o. is gevoerd
blijken of de vermoedens waarop de officier van justitie aanvankelijk zijn
vordering stoelde bewaarheid zijn geworden. Men kan niet verwachten
dat hij reeds over zoveel informatie beschikt, dat het instellen van een
s.f.o. nauwelijks meer nodig is. Anderzijds dient de beslissing om zo'n
onderzoek te gaan instellen natuurlijk wel op bepaalde feiten en
vermoedens te berusten, inzonderheid voor wat betreft de verwachting
dat de verdachte door het feit en eventuele andere wederrechtelijkheden
op geld waardeerbaar voordeel van enig belang heeft verkregen.
De leiding van het s.f.o. ligt in handen van de officier van justitie. De
opsporingsambtenaren die de in artikel 126a gegeven bevoegdheden
uitoefenen doen dat onder algemene verantwoordelijkheid van de officier
van justitie. Dat houdt in dat het bepaalde in artikel 592 Sv van
toepassing is op de uitoefening van bevoegdheden krachtens de artikelen
126a, 126ben 126cSv.
Zolang het s.f.o. gehouden wordt is de officier van justitie niet
gehouden aan degene tegen wie het wordt gericht inzage van stukken
van het onderzoek te verlenen, behoudens het bepaalde in art. 31 Sv, en
kan deze geen recht doen gelden op bijwoning, zelf of door zijn
advocaat, van verhoren van getuigen of deskundigen. Dat betekent niet
dat de aanwezigheid van betrokkene of zijn advocaat bij bepaalde
verhoren niet kan worden gedoogd. Een rechtsmiddel tegen een
weigering is echter niet voorzien. Bovendien zal het feit dat een s.f.o. is
ingesteld niet lang verborgen blijven, zeker niet wanneer in de loop van
dat onderzoek beslag op voorwerpen van de onderzochte persoon wordt
gelegd. Het is ook heel wel denkbaar dat er behoefte is de betrokkene
zelf in de gelegenheid te stellen zich te laten verhoren of om hem te
doen oproepen voor verhoor door de rechter-commissaris. Dan dient, bij
het eerste verhoor hem een afschrift van de vordering en machtiging
s.f.o. te worden uitgereikt.
Zodra het onderzoek is gesloten, dient hem tijd gelaten te worden voor
de onbeperkte inzage van de stukken en de voorbereiding van de verde–
diging. Voorgesteld wordt om tussen het moment van de betekening van
de sluiting van het s.f.o. en de behandeling van de vordering ex art. 36e
Sr een termijn van ten minste 10 dagen in acht te laten nemen. Die
termijn wordt ook in artikel 265, eerste lid, genoemd. De ondergete–
kende acht het wenselijk, dat in gevallen waarin naar het oordeel van de
officier van justitie de bepaling van de omvang van het te ontnemen
wederrechtelijk verkregen voordeel eenvoudig ligt en de vordering
daartoe in aansluiting op de behandeling van de hoofdzaak behandeld
kan worden, de verdachte, zeker wanneer hij preventief gedetineerd is,
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daartoe op dezelfde termijn kan worden opgeroepen als voor de
dagvaarding in de hoofdzaak geldt. Dat neemt niet weg, dat wanneer de
zaak gecompliceerd is, in de praktijk wel een langere appointerings–
termijn zal worden bepaald en dat wanneer degene tegen wie de
vordering is gericht doet blijken voor de voorbereiding van zijn verde–
diging meer tijd nodig te hebben, de rechter snel bereid zal zijn de
behandeling van de ontnemingsvordering aan te houden.
Omtrent de rol van de rechter-commissaris in het s.f.o. zij nog het
volgende opgemerkt. Hem komen dezelfde bevoegdheden toe als tijdens
een g.v.o., met inbegrip van de te dien aanzien bestaande wettelijke
beperkingen, behoudens de uitdrukkelijk in art. 126b, derde lid,
voorziene uitzonderingen. Zo zal de rechter-commissaris ook tijdens het
s.f.o. geen bevelen tot uitlevering of overbrenging aan de onderzochte
persoon kunnen geven (art. 107, eerste lid, Sv) en kan alleen tot het
afluisteren of opnemen van telefoongesprekken worden overgegaan,
indien voor het aan het s.f.o. ten grondslag liggende misdrijf niet alleen
een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, maar tevens
een misdrijf is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De rechter–
commissaris komt overigens ook tijdens een s.f.o. alleen in actie op
vordering van de officier van justitie (art. 126b, tweede lid) en niet uit
eigen beweging. Dat neemt niet weg, dat wanneer bijv. uit een
huiszoeking zou blijken dat het geboden is terstond elders een verdere
huiszoeking te doen, de officier zulks ter plekke mondeling van de
rechter-commissaris kan vorderen.
In artikel 126c is zelfs voorzien in een vorm van spoedhuiszoeking,
vergelijkbaar met de regeling van art. 97 Sv, in gevallen waarin nog geen
machtiging tot het instellen van een s.f.o. is verkregen. Als voorwaarde
wordt gesteld, dat dan wel gelijktijdig een dergelijke vordering tot de
rechter-commissaris wordt gericht. De in art. 97 Sv voorkomende
zinsnede «in afwachting van het optreden van de rechter-commissaris» is
niet overgenomen. Bij de huiszoeking aangetroffen voorwerpen die op
grond van art. 94a in beslag worden genomen, kunnen immers toch
alleen maar onder beslag worden gehouden met machtiging van de
rechter-commissaris (art. 103). Voor spoedhuiszoekingen tijdens het
s.f.o. is art. 126c niet geschreven.
In artikel 126f zijn enkele betekeningen voorgeschreven. Het maken
van fouten bij deze betekeningen heeft niet de nietigheid van de sluiting
of de machtiging tot heropening van het s.f.o. ten gevolge.
De wijzigingen in de onderdelen L, M, N en 0 zijn in het algemeen
gedeelte van deze memorie toegelicht.

Artikel 353 Sv ware op twee punten te wijzigen. In de eerste plaats
wordt voorgesteld in het eerste lid voor te schrijven dat de last tot
teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen - buiten het geval waarin
de rechter verklaart daartoe niet in staat te zijn - ook wordt gegeven in
geval van schuldigverklaring zonder oplegging van straf, als bedoeld in
artikel 9a Sr.
In de tweede plaats wordt voorgesteld in een nieuw vierde lid de
rechter de mogelijkheid te geven de teruggave van inbeslaggenomen
voorwerpen onder zekerheidstelling te gelasten. Een dergelijke
bevoegdheid bestaat wel reeds in het burgerlijk procesrecht (vgl. art.
705, tweede lid, Rv (nieuw)), maar ontbrak tot dusverre in het strafpro–
cesrecht. De ondergetekende acht een dergelijke bevoegdheid van
belang omdat aldus aan derden die menen recht op het inbeslagge–
nomen voorwerp te hebben, hoewel dit niet onmiddellijk is vast te
stellen, niettemin tegemoet gekomen kan worden. Voor de zekerheid–
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stelling is verwezen naar de leden 3 en 4 van artikel 80 Sv. Die houden in
dat de zekerheidstelling kan bestaan uit een door de rechter te bepalen
bedrag als borg te storten door de verdachte of door een derde, of uit
een door de derde af te geven garantie.
Er zij nog op gewezen dat in artikel 552b, vierde lid, naar artikel 353
wordt verwezen.

De aanvulling van artikel 367, tweede lid, heeft tot gevolg dat ook in
politierechterzaken de bijzondere procedure ter zake van de ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel toepasselijk is.

De in artikel 448a bedoelde wettelijke voorschriften zijn die van de
artikelen 552ab, 552b, 552f en 577b. Naar de voorschriften van artikel
577b wordt bovendien verwezen in de artikelen 578 en 578a. Het
voorschrift dat in die gevallen de beschikking ook in het openbaar dient
te worden uitgesproken houdt niet in dat er daarmee sprake is van een
uitspraak in de zin van artikel 138 Sv. Het blijft gaan om een uitspraak
tijdens een openbare raadkamerzitting.
De wet bevat geen voorschriften over de wijze van behandeling van
cassatieberoepen tegen beschikkingen. Dikwijls geschiedt dit geheel
schriftelijk. In de praktijk komt het echter ook voor dat de Hoge Raad
deze op een zitting behandelt. De Hoge Raad kan derhalve aan dit
nieuwe procedurele voorschrift heel wel voldoen.

De strekking van de artikelen 511 b-511 h is in hoofdstuk 6,
«afscheiding van de procedure voor de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel», reeds toegelicht. Op enkele punten zij nog nader de
aandacht gevestigd.
De in het eerste lid van artikel 511 b bedoelde termijn gaat in vanaf de
dag van de uitspraak in eerste aanleg. Daaraan doet dus niet af dat tegen
die uitspraak nadien hoger beroep is ingesteld. Het voorschrift in het
derde lid dat bij betekening van de sluiting van een s.f.o. gelijktijdig de
vordering als bedoeld in artikel 36e Sr dient te worden betekend beoogt
te voorkomen, dat na sluiting van het s.f.o. nog nodeloos wordt getalmd
met het aanhangig maken van de vordering ter terechtzitting. Voordat tot
sluiting van het s.f.o. wordt overgegaan dient derhalve de vordering
reeds te worden geappointeerd. Indien geen s.f.o. is ingesteld geldt
artikel 265, eerste lid, overeenkomstig.
De vordering bevat tevens de oproeping om ter terechtzitting te
verschijnen. In dat opzicht vervult zij de rol van een dagvaarding. Een
bezwaarschrift tegen de vordering is evenwel niet voorzien.
Op de eerste terechtzitting kan de rechtbank uit eigen beweging of op
verzoek van degene tegen wie de vordering is gericht een werkwijze
bepalen waarbij aan de betrokkene en de officier de gelegenheid wordt
geboden schriftelijke conclusies uit te wisselen. Het ligt voor de hand dat
de rechtbank daarbij bepaalde termijnen stelt. Het onderzoek ter terecht–
zitting wordt intussen aangehouden. Beide partijen kunnen zich bedienen
van getuigen en deskundigen. Het onderzoek ter terechtzitting verloopt
overigens geheel volgens de voorschriften betreffende de behandeling
ter terechtzitting van strafzaken.
Dat geldt ook voor de beraadslaging en uitspraak, zij het dat niet op de
grondslag van een telastelegging wordt beraadslaagd over de vraag of
bewezen is dat door de verdachte een strafbaar feit is begaan en zo ja,
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welk feit het bewezenverklaarde volgens de wet oplevert en bij straf–
baarheid van de verdachte welke straf of maatregel moet worden
opgelegd, maar op de grondslag van de vordering over de vraag of de
maatregel van onttrekking van wederrechtelijk verkregen voordeel moet
worden opgelegd en zo ja, op welke hoogte het uit dien hoofde aan de
staat te betalen geldbedrag moet worden vastgesteld.
Voorts geldt niet het voorschrift dat de rechtbank uiterlijk 14 dagen na
de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting uitspraak moet doen. Wel
dient naar het oordeel van de ondergetekende te worden voorge–
schreven, dat de betrokkene wordt geïnformeerd over de dag waarop de
uitspraak zal worden gedaan. Is hij tijdens de behandeling van de ontne–
mingsvordering ter zitting aanwezig en kan de rechtbank dan reeds een
dag bepalen voor de uitspraak, dan kan hen daarvan mondeling
mededeling worden gedaan. Is hij echter op het moment van sluiting van
de behandeling niet aanwezig of kan dan de dag van de uitspraak nog
niet worden voorzien, dan dient, zodra een dag daarvoor is bepaald, een
kennisgeving daarvan aan de betrokkene te worden toegezonden ten
einde hem in de gelegenheid te stellen bij de uitspraak aanwezig te zijn.
Daarmee zal, ingevolge art. 555 Sv, het openbaar ministerie belast zijn.
Deze kennisgeving behoeft niet te worden betekend doch kan gewoon
over de post worden verzonden.
Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is voorzien in de
mogelijkheid dat alsnog of nader strafrechtelijk financieel onderzoek
wordt ingesteld indien dit volgens de rechter noodzakelijk is. Is de zaak
reeds in hoger beroep, dan wordt zulk onderzoek niettemin onder leiding
van de officier van justitie, die de zaak in eerste aanleg behandelde,
gevoerd. Omdat het gaat om een door de rechtbank of het hof gelast
s.f.o. is geen verdere machtiging van de rechter-commissaris nodig. Wel
dient deze voor de uitoefening van bepaalde dwangmiddelen weer te
worden ingeschakeld. Is het door de rechtbank of het hof gelaste s.f.o.
weer door de officier van justitie gesloten, dan dient van de sluiting aan
degene tegen wie het is gericht een afschrift te worden betekend, onder
mededeling van zijn recht tot kennisneming van de stukken van het
nadere onderzoek. De bewoordingen aan het slot van artikel 511g,
tweede lid, onder c, zijn ontleend aan die van artikel 420 Sv.

De wijziging in het eerste lid van artikel 552a hangt samen met het
vervallen van de noodzaak naast voorwerpen apart melding te maken van
vorderingen.
De wijzigingen in het tweede en derde lid zijn toegelicht in § 8.1. en de
voorgestelde toevoeging aan het vierde lid in § 8.2.
De voorgestelde wijzigingen onder U, V en Z zijn in hoofdstuk 8, «de
procespositie van derden», § 8.3. toegelicht. In datzelfde hoofdstuk is
uiteengezet waarom wordt voorgesteld (onder W) geschillen over de
toepassing door het openbaar ministerie van de actio Pauliana bij
uitsluiting aan de kennisneming van de burgerlijke rechter te onder–
werpen (zie § 8.1.).
Ook de onder W voorgestelde invoering van een nieuw artikel 552ca,
ter vervanging van het bestaande 552c, is in § 8.2. toegelicht. De onder
Y en AA voorgestelde aanpassingen van de artikelen 552d, 552p en 552r
vloeien voort uit de invoering van een nieuw artikel 552ab en de hernum–
mering van de artikelen tussen 552a en 552e.
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BB
Artikel 556, eerste lid, bepaalt thans dat het openbaar ministerie voor
de tenuitvoerlegging van rechterlijke of eigen beslissingen de nodige
bijzondere of algemene last kan geven aan o.m. de deurwaarders. In het
licht van het bepaalde in het voorgestelde artikel 94b, onder 3°, acht de
ondergetekende het raadzaam in artikel 556 duidelijk te maken, dat in
bepaalde gevallen die bevoegdheid een verplichting is.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt te verduidelijken dat
het hier om de gerechtsdeurwaarders gaat en niet om anderen.

CC
Wanneer, zoals de ondergetekende voorstelt, de behandeling van
vorderingen tot toepassing van artikel 36e Sr wordt afgescheiden van de
hoofdzaak, doch zulke vorderingen uiterlijk binnen twee jaren na de
uitspraak op de hoofdzaak in eerste aanleg aanhangig gemaakt dienen te
zijn, is het denkbaar dat zo'n vordering aanhangig wordt gemaakt bij de
rechtbank op een moment dat tegen de hoofdzaak nog procedures in
hoger beroep of in cassatie lopen. Zou tegen de uitspraak op de
vordering geen hoger beroep worden ingesteld, dan kan die aldus eerder
kracht van gewijsde verkrijgen dan de uitspraak in de hoofdzaak. Omdat
niet mag worden uitgesloten dat vervolgens de hoofdzaak leidt tot een
vrijspraak of anderszins tot een beslissing die de grondslag aan de
uitspraak op de vordering ontneemt, is bepaald dat laatstbedoelde
uitspraak niet eerder voor tenuitvoerlegging vatbaar is dan nadat de
uitspraak in de hoofdzaak in kracht van gewijsde is gegaan. Vervalt door
die beslissing de grondslag aan de beslissing op de vordering ex art. 36e
Sr, dan kan de bij deze laatste beslissing opgelegde maatregel alsnog
worden herroepen krachtens artikel 577b Sv of, als de termijn
waarbinnen een beroep op art. 577b kan worden gedaan is verstreken,
door middel van gratie ongedaan worden gemaakt. De recente Gratiewet
maakt immers gratie terzake van bepaalde maatregelen mogelijk.

DD
De wijzigingen in artikel 573 zijn in § 7.3., «het verhaal», reeds toege–
licht.
Er zij nog op gewezen dat de in het eerste lid voorgestelde
mogelijkheid tot woonplaatskeuze ten parkette van het met de tenuit–
voerlegging van de rechterlijke uitspraak belaste openbaar ministerie niet
beoogt af te doen aan het dwingende voorschrift van artikel 439, derde
lid, eerste volzin, Rv (nieuw).

EE
De strekking van het nieuw in te voegen artikel 574 is in de §§ 7.3.2.
en 7.3.3. reeds aan de orde gekomen. Ter nadere toelichting van het
derde lid diene nog het volgende. Dit lid, dat dezelfde strekking heeft als
het vergelijkbare vierde lid van artikel 575, heeft slechts betrekking op de
rechten en verplichtingen van derden-beslagenen in de executoriale fase.
In de conservatoire fase staat voor derden-beslagenen de in artikel 552a
voorziene rechtsgang op de strafrechter open.
In de executoriale fase, wanneer het aankomt op het verhaal op en dus
de executoriale verkoop van voorwerpen die aan de veroordeelde worden
toegeschreven, zal de derde onder wie op zulke voorwerpen beslag is
gelegd uiteindelijk door de burgerlijke rechter moeten kunnen laten
uitmaken of de door hem gepretendeerde rechten op die voorwerpen
(eigendom, pand, e.d.) inderdaad bestaan.
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De onder FF voorgestelde wijzigingen zijn eveneens reeds eerder
toegelicht. Zie met name ook de toelichting op Artikel I, onder D.

GG
Ook de voorgestelde wijzigingen in artikel 577b zijn in het voorgaande
reeds ter sprake gekomen. Hier zij er nog op gewezen, dat de geïmpli–
ceerde verwijzing in het eerste lid naar artikel 574 duidelijk maakt, dat
ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de maatregel van ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel verhaal kan worden genomen op
voorwerpen, die met toepassing van artikel 94a tot zekerheid voor dit
verhaal conservatoir in beslag zijn genomen.
De voorstellen onder HH en II zijn in hoofdstuk 9, «transacties en
schikkingen», reeds behandeld. In het eerste lid van artikel 578a worden
de modaliteiten van de tenuitvoerlegging van schikkingen, welke op
grond van artikel 511c zijn aangegaan, geregeld. Tot de termen
waaronder zo'n schikking kan worden aangegaan behoort een betalings–
regeling, welke kan voorzien in betaling in termijnen. Tevens is zeker
gesteld dat wanneer degene met wie de schikking is aangegaan talmt
met het voldoen van de te betalen bedragen, daardoor niet de termijn
waarbinnen uiterlijk een vordering ex art. 36e Sr bij de rechtbank
aanhangig moet zijn gemaakt verstrijkt. Tevens zijn de rechtsgevolgen
van het voldoen aan de schikking aangegeven: het recht van het
openbaar ministerie om alsnog een vordering bij de rechtbank in te
dienen vervalt of, als die vordering al was ingediend, de zaak is van
rechtswege geëindigd.
Artikel III

De ondergetekende heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
materiële wijziging in artikel 6 van de Wet op de economische delicten
voor te stellen, nl. om strafbare feiten vallende onder de WED, die
overtredingen opleveren - buiten de gevallen van overtredingen voorzien
in artikel 1, onder 1° –, te bedreigen met geldboeten van de vierde
categorie. Thans bestaat die strafbedreiging uit geldboeten van de derde
categorie. Het voorstel hiertoe is aanvankelijk gedaan door een
commissie die de bestaande tarieven voor transacties heeft bezien en
voorstellen heeft gedaan tot enkele aanpassingen daarvan
(Commissie-Addens). Volgens die Commissie wordt het maximale
bedrag van f 10 000, naar de ervaring leert, niet in alle gevallen als een
toereikende sanctie ervaren, te meer daar in de praktijk van de
mogelijkheid om op grond van het tweede lid van artikel 6 een geldboete
van de naasthogere categorie op te leggen weinig gebruik wordt
gemaakt.
De overige wijzigingen in de WED zijn het rechtstreeks gevolg van de
voorgestelde wijzigingen in de Artikelen I en II van het wetsvoorstel.
Artikel IV

A en B
Als gevolg van de verruimde mogelijkheden tot het leggen van conser–
vatoir beslag op grond van het Wetboek van Strafvordering dient
rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van samenloop met

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

76

andere, privaatrechtelijke beslagen. Wordt een strafvorderlijk beslag na
een privaatrechtelijk beslag gelegd zonder dat er een gerechtsdeur–
waarder aan te pas komt, dan zullen de voorschriften omtrent betekening
aan de deurwaarder die het voorafgaande beslag gelegd heeft krachtens
de aanhef van artikel 94c Sv in acht genomen moeten worden. Die
betekening kan overigens geschieden door degene die het strafvorderlijk
beslag heeft gelegd.
Gaat het strafvorderlijke beslag vooraf aan het privaatrechtelijke en is
dat niet door een gerechtsdeurwaarder gelegd, dan zal degene die het
strafvorderlijke beslag legde toch van het later gelegde privaatrechtelijke
beslag op de hoogte gesteld moeten worden. Daarin voorzien de voorge–
stelde aanvullingen van de artikelen 457 en 478, derde lid, Rv (nieuw).
Artikel V
Afgezien van het voorstel de maatregel van ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel niet van toepassing te laten zijn op feiten
strafbaar gesteld in de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen
(AWDA), toegelicht in § 8.5., beogen de overige wijzigingen de AWDA
op gebieden waar het algemene strafrecht niet rechtstreeks van
toepassing is, zoveel mogelijk met dat algemene strafrecht in overeen–
stemming te brengen. Hiermede wordt allereerst bereikt dat de rechtspo–
sitie van belanghebbenden in beide rechtsdisciplines dezelfde is en
voorts dat er geen verschil in rechtsbescherming ontstaat uit hoofde van
vergelijkbare bepalingen in de AWDA zelve. Daartoe wordt voorgesteld
de artikelen 197 en 210 aan te passen. Ten slotte is van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de rechtspositie van de eigenaar van inbeslagge–
nomen vervoermiddelen, waarin zich geheime bergplaatsen bevinden, in
art. 213 meer af te stemmen op de eisen welke artikel 6 EVRM te dien
aanzien lijkt te stellen.

B
Artikel 197 AWDA bevat een van het algemene strafrecht afwijkende
regeling. Het wijzigingsvoorstel beoogt te bewerkstelligen dat de derde–
belanghebbende krachtens de AWDA dezelfde rechtsbescherming
toekomt als krachtens het Wetboek van Strafvordering. Het voor dat
Wetboek voorgestelde beklagrecht naar aanleiding van transacties, is van
overeenkomstige toepassing verklaard bij transacties uit hoofde van de
AWDA.

De voorgestelde wijziging van artikel 210, tweede lid, AWDA houdt
verband met het hierboven bedoelde recht van beklag. In deze procedure
neemt het bestuur van 's rijks belastingen de plaats van het openbaar
ministerie in.

De voorgestelde wijziging van art. 213 AWDA heeft ten doel bij het
vervallen van vervoermiddelen met geheime bergplaatsen aan de staat te
voorzien in een rechtsgang die meer in overeenstemming is met de
strekking van art. 6 EVRM, door het voorschrijven van een openbare
rechterlijke behandeling en uitspraak en het horen van de belangheb–
bende. Het klachtrecht is daarbij niet meer beperkt tot de eigenaar, maar
strekt zich uit tot iedere belanahebbende.
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De wijzigingen voorgesteld in de artikelen VI, VII en VIII zullen, na het
voorgaande, geen nadere toelichting meer behoeven.
De voorgestelde wetswijzigingen verlangen naar het oordeel van de
ondergetekende geen bijzondere overgangsbepalingen. Dat houdt in dat
de procedurele bepalingen, met inbegrip van die betreffende het straf–
rechtelijk financieel onderzoek, toepassing kunnen vinden vanaf het
moment van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.
Voor wat betreft de materiële bepalingen geldt het voorschrift van
artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Dat houdt naar het
oordeel van de ondergetekende in, dat met name het verruimde toepas–
singsbereik van artikel 36e Sr, enerzijds in het tweede lid ter zake van
voordeel verkregen door middel van of uit de baten van soortgelijke
feiten en anderzijds in het derde lid ter zake van het wederrechtelijk
voordeel dat ook op enigerlei andere wijze is verkregen - niet met terug–
werkende kracht toepassing kan krijgen. Ontneming van dergelijk
voordeel kan slechts worden gelast voor zover vaststaat dat de «soortge–
lijke» feiten (lid 2) of de andere omstandigheden waaruit op enigerlei
wijze wederrechtelijk voordeel is verkregen (lid 3) zich na het tijdstip van
inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving hebben voorgedaan.
Daarin ligt de belangrijkste reden waarom de ondergetekende er van
heeft afgezien in de wetsvoorstellen een maximale duur aan te geven van
de periode waarop financieel onderzoek betrekking zou mogen hebben.
Afgezien van de hierboven gegeven overweging van overgangsrecht,
acht hij een dergelijke limitering onder alle omstandigheden een wille–
keurige. Hij gaat er van uit dat een beperking van de onderzoeksmoge–
lijkheden naar het verleden door de feiten, omstandigheden en schaarste
aan onderzoekscapaciteit zelf opgelegd zal worden.
De inwerkingtreding van de wetsvoorstellen zal niet vooraf kunnen
gaan aan die van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Met de inwerkingtreding
van dat Wetboek zal immers de wijziging van het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering, vastgesteld bij de Invoeringswet Boeken 3-6
Nieuw BW (Stb. 1986, 295) in werking treden en kunnen de bepalingen
betreffende het conservatoir beslag, welke een essentieel onderdeel van
de onderhavige wetsvoorstellen vormen, toepassing krijgen.
14. Gevolgen op fiscaal en financieel gebied, werklast, deregu–
lering
14.1. Fiscale implicaties van de ontnemingsmaatregel
Een afzonderlijke beschouwing wil de ondergetekende nog wijden aan
de vraag of en in hoeverre bij de bepaling van de omvang van het bedrag
waarop wederrechtelijk verkregen voordeel is te schatten rekening ware
te houden met de gevolgen van belastingheffing. Ter inleiding op de
beantwoording van die vraag volgt eerst een beknopte recapitulatie.
Strekking van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel is te bewerkstelligen dat datgene wat de veroor–
deelde aan door misdrijf verkregen materieel profijt heeft verworven,
weer aan hem wordt ontnomen. Dat profijt wordt door de rechter
bepaald en uitgedrukt in termen van geld. Omdat het niet altijd mogelijk
zal zijn de omvang van het materiële profijt exact te bepalen, neemt de
wet genoegen met een bepaling in de vorm van een schatting. De
rechter is evenwel vrij het voor ontneming in aanmerking te brengen
bedrag lager te bepalen dan dat waarop hij het wederrechtelijk verkregen
voordeel heeft geschat. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn
wanneer een deel of het geheel van het wederrechtelijk verkregen
voordeel inmiddels is opgesoupeerd, en er niet voldoende vermogensob–
jecten resteren, en, naar wordt gevreesd, ook in de toekomst zullen
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worden verworven, om het geschatte bedrag aan voordeel op te
verhalen.
Veel concrete aanwijzingen omtrent de wijze waarop hij de omvang
van wederrechtelijk verkregen voordeel heeft te berekenen geeft de wet
de rechter niet. Wel stelt zij dat besparing van kosten onder het begrip
«voordeel» valt. Eerder in deze toelichting is opgemerkt, dat daaronder
de afbetaling van schulden te begrijpen zal zijn. Indien hem dit
verstandig lijkt kan de rechter in bepaalde gevallen een waarde ook
schatten aan de hand van de opbrengst die het desbetreffende voorwerp
in geval van verhaal daarop bij openbare verkoop blijkt op te brengen. De
waarde van het voordeel moet in elk geval bepaald worden naar het
moment waarop de rechter vonnist; elk «vervolgprofijt» van het aanvan–
kelijke verworven voordeel (rente, winst, dividend, huuropbrengst, etc.) is
derhalve bij de berekening te betrekken. Zeker wanneer het aanvankelijk
wederrechtelijk verkregen voordeel met rechtmatig verworven vermogen
is vermengd zal het vervolgprofijt niet anders dan in de vorm van een
schatting kunnen worden uitgedrukt.
Een wettelijk voorschrift is nog dat bij de berekening van de omvang
van het voor ontneming vatbare voordeel in rechte aan gelaedeerde
derden toegekende vorderingen daarop in mindering komen. Het gaat
hier om rechtstreeks door het wederrechtelijk voordeel opleverende
gedrag benadeelde derden. Daaronder valt niet de overheid als fiscus,
aangezien deze over een eigen heffings– en invorderingsinstrumentarium
beschikt om alsnog dat nadeel ongedaan te maken. Die instrumenten kan
de staat als fiscus krachtens wettelijk gegeven bevoegdheid aanwenden,
waaraan het feit dat tegen de contribuabele een strafvervolging gaande
is niets vermag af te doen. De fiscale heffings– en invorderingsbe–
voegdheid wordt onafhankelijk van een tegen de betrokkene ingesteld
s.f.o. of een tegen hem lopende of reeds voltooide ontnemingsprocedure
uitgeoefend.
Het genieten van voordelen - of deze nu rechtmatig of wederrechtelijk
zijn verkregen - vormt in beginsel belastbare winst of belastbaar
inkomen. De genieter kan zijn een lichaam in de zin van artikel 2 van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) of een natuurlijke
persoon die winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid geniet in de
zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519). Ook kan er,
met name in de vorm van het hiervoor omschreven zogenaamde vervolg–
profijt, sprake zijn van de fiscale inkomenscategorie van de inkomsten uit
vermogen (in theorie zijn bovendien ook andere fiscaalrechtelijke kwalifi–
caties ten aanzien van bepaalde vormen van wederrechtelijk verkregen
voordeel denkbaar). Zeer uitzonderlijke situaties buiten beschouwing
latend, is derhalve door een Nederlandse contribuabele in eerste aanleg
belasting verschuldigd over door hem verkregen wederrechtelijk
verkregen voordeel. Voor zover dat voordeel hem echter weer wordt
ontnomen, wordt de belastingheffing ook weer ongedaan gemaakt. Zo
werkt globaal het fiscale mechanisme, dat hierna verder zal worden
toegelicht. Dit mechanisme brengt met zich mee dat de strafrechter bij
de bepaling van het voor ontneming in aanmerking te brengen bedrag
aan wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening zal dienen te
houden met de belastingheffing.
In theorie is het denkbaar dat binnen één en hetzelfde kalenderjaar een
substantieel bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel wordt
genoten, opgespoord en na oplegging van de maatregel van art. 36e Sr
weer wordt ontnomen. In dat geval zal over het voordeel geen belasting
worden geheven, omdat het in hetzelfde jaar weer ongedaan gemaakt is.
In de praktijk zal echter als regel het wederrechtelijk verkregen voordeel
in een later jaar worden opgespoord en weer later worden ontnomen,
dan waarin het is genoten. Voorts zullen de resultaten van een s.f.o. een
reeks van jaren kunnen omvatten en zal blijken dat een en ander niet in
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de belastingaangiften van de betrokkenen is terug te vinden, zodat over
een aantal jaren een navordering zal worden opgelegd. Bovendien is te
verwachten dat dan tevens een administratieve boete wordt opgelegd
wegens het door opzet of grove schuld niet voldoen aan fiscale verplich–
tingen.
Als regel zal de vordering tot het opleggen van de strarechtelijke
ontnemingsmaatregel - en a fortiori de oplegging daarvan - plaatsvinden
op een tijdstip dat later ligt dan het jaar of de jaren waarin het voordeel
is verkregen. Eenvoudshalve zij er van uitgegaan dat het wederrechtelijk
verkregen voordeel behoort tot de winst uit onderneming in fiscale zin.
De ontnemingsmaatregel houdt dan een verliespost in. Die verliespost
zal verhoudingsgewijs omvangrijk kunnen zijn in vergelijking tot het
gemiddelde inkomen van de betrokkene over de afgelopen jaren, indien
het verkrijgen van het wederrechtelijke voordeel in kwestie de primaire
inkomensbron vormde en overige voor de belastingheffing relevante
elementen van gering belang waren. Met die verliespost mag rekening
worden gehouden in het jaar waarin zich een gerede kans op het
opleggen van de ontnemingsmaatregel aftekent. Indien bijvoorbeeld in
een bepaald jaar het genieten van wederrechtelijk verkregen voordeel
over een reeks van voorafgaande jaren wordt vastgesteld en in dat jaar
zowel een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd als belasting wordt
nagevorderd over de ontdekte winsten betreffende de voorgaande vijf
jaren, zal bij de fiscale winstbepaling van het desbetreffende jaar een
verliespost kunnen worden opgevoerd ter grootte van het bedrag aan
ontnomen voordeel. Het belastbaar inkomen zal hierdoor - gesteld dat
geen ander inkomen wordt genoten - over dat jaar negatief uitkomen. Dit
wordt aangemerkt als een verlies in de zin van artikel 51 van de Wet op
de inkomstenbelasting 1964 (gemakshalve wordt in dit voorbeeld
uitgegaan van door een natuurlijke persoon uit onderneming genoten
winst; de situatie ligt echter niet anders bij de belastingheffing over
inkomsten uit arbeid of uit hoofde van de Wet op de vennootschapsbe–
lasting), dat achterwaarts kan worden verrekend met de inkomens van de
drie voorgaande jaren en eventueel voorwaarts met de winsten van de
eerste acht toekomstige jaren. In geval van verrekening van het verlies
met positieve inkomens uit andere jaren is het eindresultaat, dat de met
wederrechtelijke activiteiten verworven inkomens zijn teniet gedaan als
gevolg van de ontnemingsmaatregel en voorts dat de nagevorderde
belasting over de voorafgaande drie jaren door verliescompensatie
eveneens ongedaan is gemaakt.
Naar huidig recht zijn dan - in dit zelfde voorbeeld - de fiscale boeten
eveneens ongedaan gemaakt, omdat die boeten bestaan uit een percen–
tuele verhoging van de verschuldigde belasting. In de toekomst zal dit
overigens anders worden. Indien het bij de Tweede Kamer aanhangig
gemaakte voorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen in verband met de herziening van het stelsel van administratieve
boeten en van de bevoegdheid tot navorderen (Kamerstukken 21 058)
tot wet zal worden verheven, zal het stelsel van boeten in de vorm van
verhogingen van de verschuldigde belasting worden vervangen door
zelfstandig als zodanig vastgestelde boeten. Verliescompensatie zal dan
geen invloed meer hebben op het bedrag van de opgelegde administra–
tieve boeten.
Hiervoor is aangegeven dat indien de ontnemingsmaatregel het gehele
- bruto - wederrechtelijk verkregen inkomen betreft, in principe ook de
belastingheffing over dat inkomen, door middel van verliesverrekening,
kan worden vereffend. In de praktijk staat te bezien of dat effect steeds
zal worden bereikt; ook andere elementen zijn van belang voor de fiscale
inkomensbepaling. Zo zullen, gelet op belastingvrije voeten, de
progressie in het tarief en verschillende tarieven in verschillende jaren,
de over die jaren ten gevolge van de ontnemingsmaatregel te realiseren
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restituties niet behoeven overeen te stemmen met de nagevorderde
belastingbedragen. Dit is evenwel niet aan de ontnemingsmaatregel toe
te schrijven, doch een algemeen gevolg van sterk fluctuerende fiscale
inkomens (van positief tot negatief). Dat doet niet af aan het feit, dat
globaal bezien de zojuist geschetste opzet, volgens welke bij de bepaling
van de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel bruto bedragen
worden gehanteerd, zowel in strafrechtelijke als fiscaalrechtelijke zin tot
een evenwichtig resultaat leidt.
Indien de rechter bij de bepaling van de omvang van het voor
ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel rekening zou
houden met de daarover reeds geheven of nog te heffen belasting, door
de daarmee gemoeide bedragen in mindering te brengen, dan zou er onder het vigerende belastingrecht - een onevenwichtig, en onbedoeld,
resultaat worden bereikt. Stel dat in het hiervoor gegeven voorbeeld
gemiddeld van 50% belastingheffing sprake is en de rechter, daarmee
rekening houdend, het te ontnemen bedrag op de helft van het vastge–
stelde wederrechtelijk verkregen voordeel zou bepalen. Dan levert de
terugwentelmg van deze verliespost naar de drie voorafgaande jaren de
betrokkene een belastingrestitutie op van om en nabij een kwart van het
vastgestelde wederrechtelijk verkregen voordeel. Aldus behoudt de
veroordeelde uiteindelijk, anders dan de rechter beoogde, alsnog een
kwart van zijn wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechter kan dit
voorkomen door het te ontnemen voordeel te bepalen op een bruto
bedrag, d.w.z. het bedrag aan voordeel vóór aftrek van eventueel
daarover verschuldigde, of reeds betaalde, belasting.
Men zou ook kunnen stellen dat het hierboven beschreven effect
vermeden zou kunnen worden wanneer de wet zodanig zou worden
gewijzigd, dat met de ontnemingsmaatregel gemoeide bedragen niet
langer fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Een dergelijke wetswijziging acht
de ondergetekende evenwel niet opportuun. In het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van enige
andere wetten (afschaffing aftrekbaarheid van geldboeten, Kamerstukken
20 857) is te dien aanzien op principiële gronden een onderscheid
gemaakt tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen, en is
dienovereenkomstig de opheffing van de fiscale aftrekbaarheid beperkt
tot strafrechtelijke geldboeten en daarmee op één lijn te stellen
geldsommen, betaald in het kader van een transactie of gratieverlening.
De functie van de opheffing van de fiscale aftrekbaarheid bij die sancties
is het element van de leedtoevoeging niet door fiscale effecten aan te
tasten. De ontnemingsmaatregel daarentegen is gericht op de neutrali–
sering van de effecten van wederrechtelijke inkomensverwerving, maar
wil niet afdoen aan het beginsel dat ook aldus verkregen inkomen
belastbaar is. De strekking van de ontnemingsmaatregel komt voorts
slechts ten volle tot haar recht indien de belastingheffing niet als een
soort voorheffing op de ontnemingsmaatregel wordt gehanteerd. Omdat
de belastingheffing volgens geldend recht de feitelijke inkomensvorming
volgt, met de positieve en negatieve elementen die daarin zich kunnen
manifesteren, wordt bij een ontneming van het «bruto» voordeel tevens
bereikt, dat belastingheffing over ongedaan gemaakt inkomen óók
ongedaan gemaakt wordt.
De procedurele implicaties van het bovenstaande zijn de volgende.
Enerzijds behoudt de fiscus de eigen, uit de wet voortvloeiende,
heffings– en invorderingsbevoegdheden, welke geheel onafhankelijk van
strafvorderlijke procedures, met inbegrip van strafrechtelijk financieel
onderzoek en ontnemingsprocedures, worden uitgeoefend. Anderzijds
behoeven openbaar ministerie en strafrechter zich niet te verdiepen in de
fiscale consequenties van de toepassing van de ontnemingsmaatregel en
kunnen zij verweren dat over het vastgestelde bedrag aan wederrech–
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telijk verkregen voordeel reeds belasting is betaald of nog belasting zal
worden betaald passeren. Er zal in de opsporingsfase wel sprake zijn van
een grote mate van openheid en samenwerking tussen de met strafrech–
telijk financieel onderzoek belaste opsporingsdiensten en de fiscus, in
het bijzonder de Fiscale Inlichtingen– en Opsporingsdienst. Beide
diensten zullen immers geïnteresseerd zijn in dezelfde gegevens.
In de fase van de tenuitvoerlegging c.q. invordering is van belang dat
vorderingen van de staat als fiscus voorrang hebben boven vorderingen
van de staat als strafrechtshandhaver. In de laatste hoedanigheid treedt
de staat in beginsel op als concurrente schuldeiser jegens de overige
schuldeisers wier vorderingen geen voorrang hebben of bevoorrecht zijn.
Uitzondering vormt de vordering wegens door de staat gemaakte kosten
van executie van de ontnemingsmaatregel in verband met het verhaal.
Heeft de veroordeelde reeds aan zijn fiscale verplichtingen voldaan, dan
zou hij, als gevolg van de door de ontnemingsmaatregel ontstane restitu–
tievorderingen op de fiscus, aan de bij die maatregel opgelegde finan–
ciële verplichtingen althans deels kunnen voldoen door cessie van zijn
vorderingen op de fiscus aan het met de tenuitvoerlegging van de ontne–
mingsmaatregel belaste openbaar ministerie.
14.2. Gevolgen van de wetsvoorstellen op organisatorisch gebied
De verwezenlijking van de doelstellingen van dit wetsvoorstel zal in
belangrijke mate afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerd opsporingspersoneel en een goede organisatie van het
onderzoek. Een aantal recente ontwikkelingen dient in dit verband te
worden vermeld.
In september 1986 heeft de Recherche Adviescommissie het in § 1.1.
genoemde rapport van de werkgroep «financiële facetten van ernstige
vormen van criminaliteit» aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan
de ondergetekende aangeboden. In dat rapport zijn voorstellen gedaan
om door uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden en door verbete–
ringen in de opsporing en vervolging effectiever crimineel verkregen
vermogens te kunnen ontnemen. Eén van de aanbevelingen van de
werkgroep die door de Recherche adviescommmissie werd overge–
nomen, hield het voorstel in te komen tot vaste of ad hoc oproepbare
financiële opsporingsteams binnen de politieregio's. Naar aanleiding van
deze aanbeveling is per 1 februari 1988 de projectgroep Financiële
Onderzoeksteams ingesteld, wederom onder voorzitterschap van de
Alkmaarse Hoofdofficier van Justitie mr. A.N.A. Josephus Jitta.
De projectgroep heeft op 25 juli 1988 een interimadvies uitgebracht.
Daarin zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot de taakstelling van
financiële onderzoeksteams, de samenstelling daarvan (kwalitatief en
kwantitatief), de plaats van zulke teams binnen de totale politieorgani–
satie, het beheer, de opleidingseisen voor de leden en de financiering.
Voorts werd voorgesteld op korte termijn reeds experimenten te doen
houden met dergelijke teams, waaraan de benaming bureaus financiële
ondersteuning (BFO) is gegeven.
De Minister van Binnenlandse Zaken en de ondergetekende hebben
met de aanbevelingen uit het interimrapport ingestemd. Tot die aanbeve–
lingen behoorde ook het voorstel de BFO's primair te bestemmen voor
ondersteuning van de reguliere politie bij lokale of regionale onderzoeken
ten einde de in allerlei vormen van crimlnallteit verkregen winsten
zichtbaar te maken opdat deze voor ontneming in aanmerking kunnen
worden gebracht. Daarnaast kan de in de BFO's aanwezige deskun–
digheid in voorkomende gevallen ook worden ingezet in fraudeonder–
zoeken. Dit laatste is echter niet als hoofdtaak voor de bureaus gedacht.
Het ligt in de bedoeling dat uiteindelijk alle 23 politieregio's van onder–
steuning door BFO's worden voorzien, ook al behoeft de opzet en
omvang van de bureaus niet in alle regio's gelijk te zijn.
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Inmiddels zijn de eerste zes experimenten met BFO's van start gegaan,
te weten in de regio Overijssel-Oost (kernkorps Enschede), de regio
Brabant Zuid-Oost (kernkorps Eindhoven), de regio Rijnmond (kernkorps
Rotterdam), de regio Dordrecht, de regio Arnhem en de regio
Leeuwarden. De projectgroep-Josephus Jitta fungeert als begeleidings–
commissie voor de experimenten. Voorts is voorzien in een begeleidings–
opzet in de proefregio's.
De BFO's zullen in de uitoefening van hun taak ondersteuning moeten
krijgen van de Centrale Recherche Informatiedienst. Bovendien zal ten
behoeve van het personeel dat bij de BFO's wordt ingedeeld een oplei–
dingsprogramma worden ontwikkeld. Hierbij is de Rechercheschool
betrokken. Dat programma zal moeten voorzien in juridische en opspo–
rings-tactische scholing van de bij de teams in te delen financiële
deskundigen en de scholing op financieel terrein van de bij de teams
werkzame politieambtenaren.
Het hoeft geen betoog, dat de ontwikkeling die hiermee in gang gezet
is, van wezenlijke betekenis is voor verwerkelijking van de met het
voorliggende wetsvoorstel beoogde doelstellingen. Reeds nu moet de
geschikte structuur geschapen worden en opleiding ter hand genomen,
om straks in staat te zijn het nieuwe wettelijke instrumentarium optimaal
te benutten. De in het wetsvoorstel voorziene nieuwe figuur van het
strafrechtelijk financieel onderzoek kan alleen een zinvolle invulling
krijgen als daarvoor speciaal bestemde, opgeleide en geoutilleerde
opsporingscapaciteit wordt vrijgemaakt, nog daargelaten dat dergelijke
onderzoeken ook beslag op de algemene recherche-inspanningen zal
leggen en dus de reguliere recherchecapaciteit zal dienen te worden
vergroot. Op het creëren van deze bijzondere opsporingscapaciteit is de
instelling van regionale financiële onderzoeksteams gericht.
In hoeverre ook binnen het openbaar ministerie bijzondere organisato–
rische voorzieningen moeten worden getroffen in het licht van het onder–
havige wetsvoorstel staat thans nog niet vast. Van het openbaar minis–
terie is wel het initiatief uitgegaan tot de instelling van een projectgroep,
die de voortgang van het wetsvoorstel volgt en waar nodig begeleidt en
die op het organisatorische vlak voorstellen zal ontwikkelen en binnen
het openbaar ministerie aan de orde stellen. Het ligt in de rede dat ook in
de sfeer van de opleiding en cursussen aan de nieuwe ontwikkelingen
aandacht wordt besteed.
14.3. Personele en financiële gevolgen
Hoewel de voorgestelde wetgeving naar verwachting niet vóör 1992 in
werking zal treden en, gelet op de non-retroactieve werking van de
verruimde mogelijkheden, eerst in de tweede helft van de jaren '90 ten
volle zal kunnen functioneren, zullen reeds nu de implicaties ervan onder
ogen moeten worden gezien, ten einde tijdig de nodige investeringen te
doen en financiële reserveringen te treffen.
De hierna te geven analyse van de kosten die met de invoering van het
wetsvoorstel samenhangen, berust op een aantal hypothesen, die
uiteraard pas achteraf aan de praktijk getoetst kunnen worden. De
belangnjkste hypothese houdt in dat in de toekomst jaarlijks gemiddeld
50 «zware» en 1000 «lichte» zaken door het strafrechtelijk systeem
worden verwerkt. Onder «zaken» moet hier worden verstaan: strafzaken,
waarin financieel onderzoek wordt gedaan, met gebruikmaking van voor
dat onderzoek in deze wet gegeven bevoegdheden, leidende tot een
afzonderlijke ontnemingsvordering ex art. 36e Sr en behandeling daarvan
ingevolge de artt. 511 b e.v. Sv.
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Achtereenvolgens zal worden bezien tot welke financiële en personele
behoeften dit leidt bij de politie en rechterlijke macht, met inbegrip van
de kosten aan rechtsbijstand.
14.3.1 Politie
In de vorige paragraaf zijn reeds de voorstellen te komen tot de
instelling van bureaus financiële ondersteuning (BFO's) beschreven. De
volgende taken worden aan de BFO's toegedacht:
- het op verzoek van en in samenwerking met de (regionale) CID
inwinnen en analyseren van criminele en daarmee verband houdende
financiële informatie;
- het voorlichten en instrueren van de reguliere recherche ter zake van
de aanpak van zaken;
- het zelf uitvoeren van strafrechtelijk financieel onderzoek en de
resultaten daarvan in rapportvorm vastleggen;
- het verlenen van assistentie bij fraude-onderzoeken.
De eerste twee taken zijn er op gericht om op langere termijn zowel bij
de CID als bij de taktische recherche de nodige basiskennis en –vaardig–
heden te kweken, opdat die onderdelen in staat zijn zelfstandig niet al te
ingewikkelde zaken te onderzoeken. De laatste taak is slechts een secun–
daire en zal slechts een gering deel van de tijdsbesteding van BFO's in
beslag mogen nemen.
Voor wat betreft de tijdsbesteding wordt uitgegaan van de hypothese
dat BFO's 30% van hun tijd aan informatie-inwinning en –analyse
besteden. Bij de regionale CID's leidt dit naar verwachting niet tot een
aanzienlijke taakverzwaring. De overige 70% van de tijd wordt besteed
aan de overige taken. In die tijd zullen derhalve door de BFO's, in samen–
werking met de reguliere recherche, jaarlijks 50 zware en 1000 lichte
zaken worden aangebracht. Dit brengt ook een taakverzwaring van de
reguliere recherche met zich mee.
In de experimenten wordt thans gewerkt met BFO's die zijn samenge–
steld uit 6 medewerkers, nl. 1 politieambtenaar in de rang van Hoofdin–
specteur, 1 adj. accountant, 2 boekhoudkundige specialisten, 1 recher–
cheur en 1 administratieve medewerker. Er is variatie in deze basissa–
menstelling denkbaar. De experimenten zijn er mede op gericht te onder–
zoeken of deze basissamenstelling voldoet en in hoeverre er in bepaalde
regio's met afwijkende samenstellingen moet worden gewerkt. Naar
verwachting van de Projectgroep die de experimenten begeleidt zou er
uiteindelijk rekening gehouden moeten worden met een totale capaci–
teitsbehoefte aan BFO's voor alle regio's van 146 personen + 9
personen bij de CRI en de Rechercheschool (totaal dus 155 personen).
Het besluit tot het houden van experimenten met BFO's met het oog
op de landelijke invoering van dergelijke teams is onafhankelijk van de
voorliggende wetsvoorstellen genomen. Het berust op de ontwikkeling
van een beleidsdoelstelling, die ook binnen de thans bestaande wettelijke
mogelijkheden realisering behoeft. De financiële en personele middelen
daarvoor zijn derhalve reeds thans daarvoor op de politiebegrotingen van
de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie gereserveerd.
Geen middelen zijn daarbij gereserveerd ter tegemoetkoming aan de
taakverzwaring welke als gevolg van de verwezenlijking van deze beleids–
doelstelling bij de reguliere recherche ontstaat. Aangezien het onder–
havige wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden om tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel te komen te verruimen en de daarop
te richten inspanningen te vergroten, is het redelijk de werklastvergroting
bij de reguliere recherche als een der consequenties van dit wetsvoorstel
aan te merken. De omvang van die werklastvermeerdering kan als volgt
worden benaderd.
- 50 zware en 1000 lichte zaken per jaar landelijk, hetgeen neerkomt
op ongeveer 2,5 zware en 50 lichte zaken per arrondissement.
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- De totale capaciteit van 1 BFO in een arrondissement bedraagt 6
mensjaren. 70% hiervan wordt besteed aan opsporingstaken, hetgeen
neerkomt op 4,2 mensjaren.
- Een zware zaak houdt in de inzet van 2 leden van het BFO + 3
reguliere rechercheurs gedurende een half jaar. Voor 2,5 zware zaken
per arrondissement zijn derhalve 2,5 BFO-mensjaren en 3,75 mensjaren
uit de reguliere recherche benodigd.
- Een lichte zaak houdt in de inzet van 2 reguliere rechercheurs
gedurende 7 weken, met assistentie van 1 BFO-lid gedurende 1 dag per
week. Per zaak zijn dus benodigd 0,035 BFO-mensjaren en 0,35
mensjaren uit de reguliere recherche, en voor 50 lichte zaken staan dus
per arrondissement 1.75 BFO-mensjaren en 17,5 mensjaren uit de
reguliere recherche.
Het totaal aan benodigde capaciteit aan mensjaren uit de reguliere
recherche bestaat derhalve per arrondissement uit 21,25 mensjaren en
landelijk uit 19 x 21,25 = 404 mensjaren (afgerond).
De hiermee samenhangende (personele en materiële) kosten bedragen
f29mln.
14.3.2 Rechterlijke macht
De volgende onderdelen van het wetsvoorstel houden een taakver–
zwaring voor de rechterlijke macht in:
- de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag tot bewaring
van het recht tot verhaal van geldboeten en ontnemingsmaatregelen.
Hiervoor zijn machtigingen van de rechter-commissaris vereist, beslagen
moeten aan de beslagene en soms aan derden worden betekend, waarbij
in sommige gevallen de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder moet
worden ingeroepen. In voorkomende gevallen zal door de officier van
justitie een actio Pauliana worden ingesteld. Voorts zullen de kosten die
griffiers en de Inspecteurs der Domeinen in hun hoedanigheid van
bewaarders van inbeslaggenomen voorwerpen maken, toenemen. Een
belangrijke, maar onzekere, kostenpost in dit verband zal nog zijn de uit
te keren schadevergoeding in bepaalde gevallen bij de voldoenmg aan
een last tot teruggave.
- de bevoegdheid tot het instellen van een strafrechtelijkfinancieel
onderzoek naar de omvang van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Hiervoor dient de vereiste machtiging te worden gevorderd en verkregen.
De officier van justitie heeft de leiding van het onderzoek en onderhoudt
daartoe vast contact met de politie. Voor een aantal activiteiten zoals de
huiszoeking, het horen van getuigen, het afluisteren en opnemen van
telecommunicatie dient de rechter-commissaris te worden ingeschakeld.
Een belangrijke, doch wederom onbekende, kostenpost zal de
vergoeding van kosten van uitlevering of overbrenging van voorwerpen
kunnen vormen (vgl. art 592 Sv). Sluiting van een s.f.o. verlangt
bepaalde formaliteiten.
- de instelling en het voeren van de afzonderlijke ontnemingspro–
cedure. Dit vraagt om de indiening van een afzonderlijke vordering en
een afzonderlijke behandeling. In veel gevallen zal de betekening van de
vordering gelijktijdig met die van de dagvaarding in de hoofdzaak
geschieden en de behandeling daarvan onmiddellijk aansluitend op die
van de strafzaak zelve. In de meer gecompliceerde zaken zal de ontne–
mingsvordering evenwel op een ander tijdstip op een aparte terecht–
zitting worden behandeld. Tegen de beslissing op de vordering is uit
eigen hoofde hoger beroep en beroep in cassatie toegelaten.
- de wijziging van de beklag– en teruggaveregeling. De rechtspositie
van derden-belanghebbenden is verstevigd, doordat de officier van
justitie de verplichting heeft na te gaan wie als rechthebbenden op
inbeslaggenomen voorwerpen kunnen gelden. De beklagregeling geldt

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 504, nr. 3

85

ook voor klachten tegen conservatoire beslagen ex art. 94a Sv. Er is een
aparte beklagregeling toegevoegd voor belanghebbenden tegen eigen–
domsoverdrachten in het kader van transacties en schikkingen. Belang–
hebbenden, anderen dan de veroordeelde kunnen ook beklag uit hoofde
van art. 577b instellen.
- de mogelijkheid van het nemen van verhaal op conservatoir in beslag
genomen voorwerpen. Dit vereist bepaalde betekeningen, alvorens tot
openbare verkoop door de gerechtsdeurwaarder wordt overgegaan.
De grootste werklast ligt naar verwachting in het strafrechtelijk finan–
cieel onderzoek en de ontnemingsprocedure. In het onderzoek zal het
meeste werk op het niveau van de politie worden verricht. Voor de
officier van justitie lijkt het niet onredelijk om zijn werklast in zware zaken
gelijk te stellen met die van zware fraudezaken. Een benodigde capaciteit
voor een dergelijke zaak kan voor het openbaar ministerie worden
gesteld op 0,2 mensjaren. Daarin zijn alle hierboven genoemde
werkzaamheden begrepen.
Een navenant tijdsbeslag zal worden gelegd op het parketsecretariaat
en de administratie.
De tijd die de zittende magistratuur, met inbegrip van de rechter–
commissaris, per zware zaak te besteden heeft kan eveneens met die
benodigd voor een zware fraudezaak worden vergeleken en kan, in totaal
op 0,1 rechterjaar worden geschat. Voor het secretariaat en de griffiead–
ministratie moet rekening worden gehouden met een navenante taakver–
zwaring.
Uitgaande van een behandeling van een landelijk gemiddelde van 50
zware zaken per jaar komt de vermeerdering van de werklast voor de
rechterlijke macht neer op:
10 mensjaren voor het openbaar ministerie,
10 parketsecretarisjaren,
10 mensjaren voor de administratie van de arrondissementsparketten,
5 rechterjaren,
4 gerechtssecretarisjaren,
5 mensjaren voor de administratie van de arrondissementsgriffies.
Voor wat betreft de aangenomen 1000 lichte zaken per jaar wordt er
van uitgegaan, dat 100 van deze lichte zaken 1 jaar extra werk voor een
officier van justitie betekent.
Dat houdt in, dat de 1000 lichte zaken voor de rechterlijke macht als
geheel grofweg dezelfde werklast opleveren als de 50 zware zaken.
In het voorgaande is geen afzonderlijke schatting gemaakt van de
toename van de werklast op het niveau van de gerechtshoven en de
Hoge Raad. Hoewel die toename niet op nul kan worden gesteld, zal zij
in vergelijking met de toename op het eerste lijns-niveau toch gering zijn.
Zij wordt geacht in de hier gegeven schattingen te zijn inbegrepen.
Naast de personele kosten zullen ook investeringen moeten worden
gedaan in en kosten worden gemaakt voor electronische apparatuur,
gerechtelijk onderzoek, tolken, gefinancierde rechtsbijstand, bewaring
van inbeslaggenomen voorwerpen, vergoedingen aan gerechtsdeur–
waarders, schadevergoeding in verband met teruggave van inbeslagge–
nomen voorwerpen, vergoeding landsadvocaat, etc.
Ten slotte zullen voor leden van zittende en staande magistratuur
cursussen moeten worden opgezet, waarin zij vertrouwd worden
gemaakt met de nieuwe regeling en hun kennis van de financiële wereld
wordt vergroot.
De totale kosten voor de rechterlijke macht kunnen derhalve worden
geraamd op:
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a. zittende en staande magistratuur
(in totaal 88 formatieplaatsen)
b. gefinancierde rechtshulp
c. overige kosten

f 9,2 mln.
f 0,8 mln.
f1,0mln.

f 11,0 mln.
De totale kosten voor de politie en de rechterlijke macht bedragen
hiermee f 29 mln. + f 11 mln = f 40 mln.
14.3.3 Dekking
Het is uiteraard de bedoeling dat de met dit wetsvoorstel beoogde
stimulering van een buitgerichte strafrechtstoepassing leidt tot een
aanzienlijke toename van de mate waarin wederrechtelijk verkregen
voordeel wordt ontnomen. De opbrengsten daarvan komen in beginsel
aan de staat toe. Hier dient echter te worden herhaald, dat de toepassing
van de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel er niet toe dient te strekken
de staat in een bevoorrechte positie te brengen ten opzichte van andere
schuldeisers, die uit anderen hoofde nog vorderingen op de veroordeelde
hebben uitstaan. Indien de oplegging van een ontnemingsmaatregel leidt
tot het faillissement van de veroordeelde, dan deelt de staat voor zijn
vordering uit hoofde van de ontnemingsmaatregel op gelijke wijze als
andere niet bevoorrechte schuldeisers in de afwikkeling van het faillis–
sement. Hoe meer andere schuldeisers er derhalve zijn en hoe groter hun
vorderingen, des te geringer is het aandeel van de staat (ook al gaat zijn
vordering door de afwikkeling van het faillissement voor het restant niet
te niet).
Een en ander doet evenwel niet af aan het feit dat één der andere
schuldeisers kan zijn de staat als fiscus, met de preferente aanspraken
die deze voor zijn vorderingen kan doen gelden. Dit betekent, dat
wanneer als gevolg van een strafrechtelijk financieel onderzoek, nog niet
belaste inkomsten aan het licht treden, deze alsnog belast kunnen
worden en het belaste bedrag ingevorderd. Hierboven is reeds uiteen–
gezet, dat de fiscus in dezen zelfstandig kan optreden. Een belangrijk
deel van de met behulp van de onderhavige wetgeving voor de staat te
verwerven inkomsten zal dus in de vorm van alsnog geheven belasting in
's Rijks schatkist vloeien.
Ook de inkomsten uit de betaling van door de strafrechter opgelegde
geldelijke verplichtingen, of uit het verhaal op voorwerpen van de veroor–
deelde, komt rechtstreeks ten goede van de schatkist en niet van de
begroting van het ministerie van Justitie. De ondergetekende gaat er van
uit, dat wanneer de hier voorgestelde wetgeving eenmaal in volle
omvang functioneert (d.w.z. naar verwachting vanaf de tweede helft van
de jaren '90) de daarmee te verwerven inkomsten voor de staat zeker
zullen opwegen tegen de hierboven geraamde kosten voor de beide
betrokken departementen. Deze verwachting is gebaseerd op de resul–
taten die thans reeds met de op experimentele basis functionerende
BFO's worden geboekt op grond van de thans geldende fiscale en straf–
rechtelijke wetgeving. In het licht daarvan zullen de nodige additionele
budgettaire voorzieningen worden getroffen. De regering is overigens
voornemens om het functioneren van de nieuwe wetgeving over een
periode van vijf jaren na haar inwerkingtreden te evalueren. Aan de hand
van die evaluatie kan dan worden bezien of bijstellingen nodig zijn in de
personele of budgetaire sfeer of in de regeling zelve.
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14.4. Deregulering
Het onderhavige wetsvoorstel schept nieuwe voorzieningen en proce–
dures. Het impliceert tevens een uitbreiding van de werklast voor politie
en rechterlijke macht. In zoverre is het dus niet deregulerend van aard.
Het legt geen algemene belastende verplichtingen aan de burger of
het bedrijfsleven op. Wel kunnen derden worden verplicht om aan
opsporingsambtenaren met een strafrechtelijk financieel onderzoek
belast informatie en gegevens te verstrekken. Die verplichting kan vooral
belastend zijn voor instellingen die een functie vervullen in het betalings–
verkeer. Kosten gemaakt in de nakoming van dergelijke verplichtingen
komen evenwel, binnen de grenzen van de redelijkheid, voor vergoeding
in aanmerking.
De belangrijkste resterende dereguleringstoets behelst de vraag of
alternatieven voor de voorgestelde regeling onder ogen zijn gezien. Het
antwoord op die vraag luidt bevestigend.
De gedachte om tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
te komen door niet van strafrechtelijke, maar van fiscale of civielrechte–
lijke instrumenten gebruik te maken heeft de ondergetekende verworpen.
Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is niet de functie van
belastingheffing. De fiscus maakt geen onderscheid naar gelang
belastbaar inkomen of verrnogen of belastbare winst legaal of illegaal is
verkregen.
De civielrechtelijke benadering heeft de ondergetekende verworpen,
omdat hij het niet met het karakter van het civielrecht verenigbaar acht
dat de ene, de eisende partij, zijnde de overheid, de gedaagde partij in
rechte betrekt op grond van onderzoek, dat de overheid heeft uitgevoerd
met behulp van de haar ten dienste staande opsporingsmacht, de politie,
waarover zij in monopoliepositie beschikt, en met gebruikmaking van
eigen aan de politie toekomende bevoegdheden tot uitoefening van
gezags– en dwangmiddelen. Bij een dergelijke ongelijkheid in uitgangs–
positie behoort een wettelijke rechtsbescherming van de gedaagde, die
het civiele recht niet biedt. Een keuze voor een civielrechtelijke
benadering is kwetsbaar voor de kritiek, dat zulks geschiedt om de
waarborgen waarmede het strafprocesrecht positie van de verdachte
omkleedt te ontlopen.
De voorgestelde strafrechtelijke regeling lijkt op het eerste gezicht
wellicht gecompliceerd, maar is toch aanzienlijk helderder dan de meeste
overwogen, doch verworpen alternatieven. Eén simpeler alternatief heeft
de ondergetekende eveneens verworpen. Dat is het model van de Franse
wet nr. 87-1157 van 31 december 1987, inzake de strijd tegen de
handel in verdovende middelen en tot wijziging van enkele bepalingen in
het Wetboek van Strafrecht. Ingevolge die wet kan de Franse rechter, in
geval van veroordeling wegens een misdrijf bestaande uit handel in
verdovende middelen, het geheel of een deel van de bezittingen van de
veroordeelde verbeurd verklaren, zonder dat er enige relatie tussen die
bezittingen en het bewezen verklaarde delict of enig ander delict behoeft
te bestaan. De verbeurdverklaring wordt vervolgens overeenkomstig de
bepalingen van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
tenuitvoergelegd.
Er is in de ogen van de ondergetekende hier geen sprake meer van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, doch van een niet
wettelijk gemaximeerde geldboete tot het beloop van het bedrag dat de
geconfisceerde bezittingen bij verkoop blijken op te brengen. Daarge–
laten dat een algemene verbeurdverklaring van de goederen als straf–
rechtelijk sanctie niet in de Nederlandse constitutionele rechtsorde thuis
hoort (vgl. art. 174 van de Grondwet van vóör 1983), is ook een gedeel–
telijke algemene verbeurdverklaring in de ogen van de ondergetekende
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een te onbestemde sanctie om in het Nederlandse strafrecht een plaats
te krijgen.
Op drie onderdelen bevat het onderhavige wetsvoorstel regelingen, die
uit een oogpunt van inzichtelijkheid van de regeling en praktische
toepassing een aanzienlijke verheldering en vereenvoudiging vormen ten
opzichte van eerder overwogen alternatieven. Het betreft de regeling van
het conservatoir beslag, de bevoegdheid tot het instellen van de actio
Pauliana en de regeling van de aparte behandeling van ontnemingsvorde–
ringen.
Gegeven de wenselijkheid een regeling in te voeren inzake conser–
vatoir beslag met het oog op het behoud van de mogelijkheden tot
tenuitvoerlegging van verwachte hoge geldboeten of ontnemingsbe–
dragen, is overwogen in het Wetboek van Strafvordering hiervoor een
geheel eigen regeling op te nemen. De beslissing om hiertoe waar
mogelijk terug te vallen op de (nieuwe) regeling van het conservatoir
beslag in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft een
aanzienlijke vereenvoudiging opgeleverd.
De beslissing het openbaar ministerie de bevoegdheid te geven de
actio Pauliana in te stellen heeft ook een aanmerkelijke vereenvoudiging
opgeleverd ten opzichte van de oorspronkelijke gedachte om aan belang–
hebbende derden een eigen positie in het strafproces zelve toe te
kennen. Aangezien hun eigendoms– of andere zakelijke of persoonlijke
rechten in het geding kunnen zijn met betrekking tot voorwerpen die tot
verhaalsobject zouden kunnen dienen, leek het aanvankelijk onont–
koombaar deze derden een mogelijkheid tot voeging in het strafproces te
bieden, dan wel het te moeten laten aankomen op afzonderlijke strafver–
volgingen tegen deze derden wegens verdenkingen van heling. Deze
hoogst onpraktische consequenties worden door het voorgestelde artikel
94d Sv vermeden.
Ten slotte heeft de beslissing om in alle gevallen voor de opleggmg
van de maatregel van art. 36e Sr een afzonderüjke vordering en een
afzonderlijke behandeling daarvan te verlangen de structuur van het
wetsvoorstel aanzienlijk verhelderd, terwijl is getracht een praktische
oplossing te vinden voor de gevallen waarin een scheiding in tijd tussen
de behandeling van de strafzaak zelve en van de ontnemingsvordering
niet geboden is. Om voor die gevallen een met de strafzaak zelve geïnte–
greerde behandeling te behouden leverde aanzienlijke technische
complicaties op, met name in de sfeer van het toepasselijke bewijsrecht.
Waar op bepaalde punten bestaande procedures in het Wetboek van
Strafvordering nader en uitgebreider zijn geregeld, is dat het gevolg van
een behoefte aan versteviging van de rechtspositie van de justitiabele,
hetgeen in sommige gevallen samenhangt met vereisten die geacht
moeten worden voort te vloeien uit het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden.
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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BIJLAGEI

Artikel 3.2.11a Nieuw BW
1. Indien de rechtshandeling waardoor een of meer schuldeisers zijn
benadeeld, is verricht binnen één jaar voor het inroepen van de vernieti–
gingsgrond en de schuldenaar zich niet reeds voor de aanvang van die
termijn tot die rechtshandeling had verplicht, wordt vermoed dat men
aan beide zijden wist of behoorde te weten dat een zodanige benadeling
het gevolg van de rechtshandeling zou zijn:
1°. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de
zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere
zijde overtreft;
2°. bij rechtshandelingen ter voldoening van of zekerheidstelling voor
een niet opeisbare schuld;
3°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar die een natuurlijk
persoon is, verricht met of jegens:
a. zijn echtgenoot, zijn pleegkind of een bloed– of aanverwant tot in de
derde graad;
b. een rechtspersoon waarin hij, zijn echtgenoot, zijn pleegkind of een
bloed– of aanverwant tot in de derde graad bestuurder of commissaris is,
dan wel waarin deze personen, afzonderlijk of tezamen, als aandeel–
houder rechtstreeks of middellijk voor ten minste de helft van het
geplaatste kapitaal deelnemen;
4°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens een natuurlijk persoon,
a. die bestuurder of commissaris van de rechtspersoon is, dan wel met
of jegens diens echtgenoot, pleegkind of bloed– of aanverwant tot in de
derde graad;
b. die al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, zijn pleegkinderen en
zijn bloed– of aanverwanten tot in de derde graad, als aandeelhouder
rechtstreeks of middellijk voor ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal deelneemt;
c. wiens echtgenoot, pleegkinderen of bloed– of aanverwanten tot in
de derde graad, afzonderlijk of tezamen, als aandeelhouder rechtstreeks
of middellijk voor tenminste de helft van het geplaatste kapitaal
deelnemen;
5°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens een andere rechtspersoon, indien
a. een van deze rechtspersonen bestuurder is van de andere;
b. een bestuurder, natuurlijk persoon, van een van deze rechtsper–
sonen, of diens echtgenoot, pleegkind of bloed– of aanverwant tot in de
derde graad, bestuurder is van de nadere;
c. een bestuurder, natuurlijk persoon, of een commissaris van een van
deze rechtspersonen, of diens echtgenoot, pleegkind, bloed– of
aanverwant tot in de derde graad, afzonderlijk of tezamen, als aandeel–
houder rechtstreeks of middellijk voor tenminste de helft van het
geplaatste kapitaal deelneemt in de andere;
d. in beide rechtspersonen voor tenminste de helft van het geplaatste
kapitaal rechtstreeks of middellijk wordt deelgenomen door dezelfde
rechtspersoon, dan wel dezelfde natuurlijke persoon, al dan niet tezamen
met zijn echtgenoot, zijn pleegkinderen en zijn bloed– of aanverwanten
tot in de derde graad;
6°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens een groepsmaatschappij.
2. Met een echtgenoot wordt een andere levensgezel gelijkgesteld.
3. Onder pleegkind wordt verstaan hij die duurzaam als eigen kind is
verzorgd en opgevoed.
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4. Onder bestuurder, commissaris of aandeelhouder wordt mede
verstaan hij die minder dan een jaar vóór de rechtshandeling bestuurder,
commissaris of aandeelhouder is geweest.
5. Indien de bestuurder van een rechtspersoon-bestuurder zelf een
rechtspersoon is, wordt deze rechtspersoon met de rechtspersoon–
bestuurder gelijkgesteld.
Artikel 43

Faillissementswet

1. Indien de rechtshandeling waardoor de schuldeisers zijn benadeeld,
is verricht binnen één jaar voor de faillietverklaring en de schuldenaar
zich niet reeds voor de aanvang van die termijn daartoe had verplicht,
wordt vermoed dat men aan beide zijden wist of behoorde te weten dat
een zodanige benadeling het gevolg van de rechtshandeling zou zijn:
1°. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de
zijde van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere
zijde overtreft;
2°. bij rechtshandelingen ter voldoening van of zekerheidstelling voor
een niet opeisbare schuld;
3°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar met of jegens zijn
echtgenoot, zijn pleegkind of een bloed– of aanverwant tot in de derde
graad verricht;
4°. bij rechtshandelingen door de schuldenaar verricht met of jegens
een rechtspersoon waarin hij, zijn echtgenoot, zijn pleegkind of een
bloed– of aanverwant tot in de derde graad bestuurder of commissaris
was, dan wel waarin deze personen, afzonderlijk of tezamen, als aandeel–
houder rechtstreeks of middellijk voor ten minste de helft van het
geplaatste kapitaal deelnamen;
5°. bij rechtshandelingen door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens een bestuurder of commissaris van de rechts–
persoon, dan wel met of jegens de echtgenoot, een pleegkind of een
bloed– of aanverwant tot in de derde graad van een van hen;
6°. bij rechtshandelingen door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens iemand die, al dan niet tezamen met zijn
echtgenoot, zijn pleegkinderen en zijn bloed– of aanverwanten tot in de
derde graad, als aandeelhouder rechtstreeks of middellijk voor ten
minste de helft van het kapitaal deelnam;
7°. bij rechtshandelingen door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens iemand, wiens echtgenoot, pleegkinderen of
bloed– of aanverwanten tot in de derde graad, afzonderlijk of tezamen als
aandeelhouder rechtstreeks of middellijk voor tenminste de helft van het
kapitaal deelnamen;
8°. bij rechtshandelingen, door de schuldenaar die rechtspersoon is,
verricht met of jegens een groepsmaatschappij.
2. Met iemands echtgenoot wordt gelijkgesteld degene met wie hij ten
tijde van de handeling een duurzame gemeenschappelijke huishouding
had.
3. Onder pleegkind wordt verstaan hij die duurzaam als eigen kind is
verzorgd en opgevoed.
4. Onder bestuurder, commissaris of aandeelhouder wordt mede
verstaan hij die minder dan een jaar vóór de rechtshandeling bestuurder,
commissaris of aandeelhouder is geweest.
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BIJLAGE II

Art. 5

UNCATNDPS

Tekst van Artikel 5 van het VN-Verdrag against illicit traffic in narcotic
drugs and psychotropic substances, Wenen, 20 december 1988 (Trb.
1989. 97).
Article 5
CONFISCATION
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to
enable confiscation of:
(a) Proceeds derived from offences established in accordance with
article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that
of such proceeds;
(b) Narcotic drugs and psychotropic substances, materials and
equipment or other intrumentalities used in or intended for use in any
manner in offences established in accordance with article 3, paragraph
1.
2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to
enable its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize
proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in
paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation.
3. In order to carry out the measures referred to in this articie, each
Party shall empower its courts or other competent authorities to order
that bank, financial or commercial records be made available or be
seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this
paragraph on the ground of bank secrecy.
4. (a) Following a request made pursuant to this article by another
Party having jurisdiction over an offence established in accordance with
article 3, paragraph 1, the Party in whose territory proceeds, property,
instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this
article are situated shall:
(i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of
obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give
effect to it;
(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to
it to the extent requested, an order of confiscation issued by the
requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far
as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things
referred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested Party.
(b) Following a request made pursuant to this article by another Party
having jurisdiction over an offence established in accordance with article
3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify,
trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any
other things referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of
eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or,
pursuant to a request under subparagraph (a) of this paragraph, by the
requested Party.
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(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b)
of this paragraph shall be taken by the requested Party in accordance
with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural
rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to
which it may be bound in relation to the requesting Party.
(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable
mutatis mutandis. In addition to the information specified in article 7,
paragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the
following:
(i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(i) of this
paragraph, a description of the property to be confiscated and a
statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to
enable the requested Party to seek the order under its domestic law;
(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(ii), a legally
admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting
Party upon which the request is based, a statement of the facts and
information as to the extent to which the execution of the order is
requested;
(iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a
statement of the facts relied upon by the requesting Party and a
description of the actions requested.
(e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of
its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text
of any subsequent changes to such laws and regulations.
(f) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in
subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence
of a relevant treaty, that Party shall consider this Convention as the
necessary and sufficient treaty basis.
(g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral
treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of
international co-operation pursuant to this article.
5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to
paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that
Party according to its domestic law and administrative procedures.
(b) When acting on the request of another Party in accordance with
paragraph 4 of this article, a Party may give special consideration to
concluding agreements on:
(i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds
derived from the sale of such proceeds or property, or a substantial part
thereof, to international bodies specializing in the fight against illicit
traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;
(ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis,
such proceeds or property, or funds derived from the sale of such
proceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative
procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this
purpose.
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6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other
property, such property shall be liable to the measures referred to in this
article instead of the proceeds.
(b) If proceeds have been intermingled with property acquired from
legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers
relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the
assessed value of the intermingled proceeds.
(c) Income or other benefits derived from:
(i) Proceeds;
(ii) Property into which proceeds have been transformed or converted;

or
(iii) Property with which proceeds have been intermingled shall also be
liable to the measures referred to in this article, in the same manner and
to the same extent as proceeds.
7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be
reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other
property liable to confiscation, to the extent that such action is
consistent with the principles of its domestic law and with the nature of
the judicial and other proceedings.
8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing
the rights of bona fide third parties.
9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the
measures to which it refers shall be defined and implemented in accor–
dance with and subject to the provisions of the domestic law of a Party.
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