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Voorwoord

Voor u ligt het tweede rapport - in een reeks van drie - van een evaluatiestudie naar
de werking van de ontnemingswetgeving. In dit verslag wordt de stand van zaken op
ontnemingsgebied tot aan het eind van 1995 weergegeven.
In alle stadia van het onderzoek hebben diverse personen en instanties ons in woord
en daad bijgestaan. Het zou te ver voeren om alle betrokkenen hier met naam en
toenaam op te voeren. Een aantal van hen verdient evenwel speciale vermelding.
Allereerst gaat onze dank uit naar degenen die bereid waren om een aan hen toegezonden vragenlijst in te vullen en te retourneren. Ook de participanten uit verschillende beroepsgroepen die tijd vrijmaakten voor een aanvullend interview, zijn
we zeer erkentelijk.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek zou nimmer zijn beslag hebben kunnen
krijgen zonder de medewerking van de BFO's in de regio's Gelderland-Midden en
Amsterdam-Amstelland. De cooperatieve houding en gastvrijheid die we tijdens
onze bezoeken aan deze bureaus mochten ervaren, heeft de werkzaamheden vergemakkelijkt en veraangenaamd. Ook de arrondissementsparketten in Arnhem en
Amsterdam mogen in dit opzicht niet onvermeld blijven.
De begeleidingscommissie (de leden worden vermeld in bijlage 1) heeft het onderzoeksproces nauwlettend gevolgd en bewaakt. Wij zijn de leden dank verschuldigd
voor de talrijke nuttige adviezen die zij hebben verstrekt. Ook de leescommisie van
het WODC heeft zich in dit opzicht onderscheiden door op gezette tijden een kritische blik op conceptversies van het rapport te werpen.

Errata
Door een misverstand zijn de tabellen van hoofdstuk '4 ook in de
tabellenbijlage opgenomen (bijlage 2). Dit heeft als consequentie
dat de verwijzingen in hoofdstuk 5 naar bijlage 2 niet correct zijn:
voor tabel 12, lees tabel 20; voor tabel 13, lees tabel 21.
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Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen

Vraagstelling en verantwoording
Op 1 maart 1993 is wetgeving van kracht geworden die de mogelijkheden heeft
verruimd om langs strafrechtelijke weg wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. In de memorie van toelichting (p. 87) is een evaluatie van deze regelgeving
aan de Tweede Kamer in het vooruitzicht gesteld: vijf jaar na inwerkingtreding - in
1998 - zal het eindrapport van deze evaluatie aan het parlement worden aangeboden. Het WODC, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende
onderzoek, heeft het evaluatietraject opgedeeld in drie fasen teneinde tussentijdse
bijstellingen van het beleid inzake toepassing van de regelgeving mogelijk te maken.
In 1994 verscheen het eerste interimrapport (Nelen e.a., 1994). Het onderhavige
verslag geeft de tussenstand weer van de ervaringen die in de eerste tweeënhalf jaar
met de ontnemingswetgeving zijn opgedaan en van de knelpunten die zich in deze
periode op dit terrein hebben gemanifesteerd. De dataverzameling van de tweede
fase is eind 1995 afgerond.
Het doel van het onderzoek is in de eerste plaats te achterhalen op welke wijze de
ontnemingswetgeving in de praktijk is geïmplementeerd. Daarnaast dient te worden
vastgesteld of de ontnemingswetgeving beantwoordt aan de doelstellingen en verwachtingen, zoals verwoord in de memorie van toelichting bij wetsvoorstel nr.
21 504. Ten slotte moet worden nagegaan welke knelpunten zich ten aanzien van
het gebruik van het instrumentarium in de praktijk voordoen.
De bovengenoemde doelstelling is vertaald in een aantal concrete onderzoeksvragen.
- Wat zijn de uitgangspunten van het ontnemingsbeleid? Dit mede gezien het feit
dat de ontnemingswetgeving niet op zich staat, maar deel uitmaakt van het
beleid dat erop is gericht de buitgerichte aanpak binnen de diverse opsporingsinstanties en het openbaar ministerie te stimuleren.
- Welke instanties vervullen bij het scheppen van dit beleid een rol?
- Welke rol vervullen deze instellingen?
- Hoe gaan de diverse veldorganisaties met de ontnemingswetgeving en het
beleid om?
- Welke organisatorische gevolgen brengt dit voor deze veldorganisaties met
zich mee?
- Met welke problemen worden de diverse actoren en instellingen bij de toepassing van de ontnemingswetgeving geconfronteerd? Deze vraag heeft vooral
betrekking op het ontnemingsinstrumentarium.
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- Hoeveel strafrechtelijke ontnemingszaken zijn er in de loop der tijd aanhangig
gemaakt?
- In wat voor type(n) van zaken wordt het ontnemingsinstrumentarium ingezet?
Bij de dataverzameling is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekmethoden. Allereerst moet daarbij gewezen worden op de vragenlijsten die aan
diverse instanties - waarvan verondersteld mocht worden dat zij enige ervaring met
de ontnemingsmaterie hadden opgedaan - zijn verstuurd. Ter verdieping van de
bevindingen die uit deze landelijke enquête naar voren kwamen, zijn in de politieregio's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Midden interviews gehouden met een
aantal sleutelfiguren op ontnemingsgebied. Tevens is in deze regio's aan de hand van
het registratiesysteem van de Bureaus Financiële Ondersteuning (BFO's) een kwantitatieve analyse uitgevoerd op het zakenbestand van deze instellingen. Daarnaast is
gebruik gemaakt van gegevens van het Bureau Ontnemingswetgeving van het openbaar ministerie (BOOM). Ten slotte zijn 12 ontnemingszaken (10 kleine dan wel middelgrote en 2 grote) aan een nauwkeurige studie onderworpen.
Het beleid inzake buitgerichte opsporing en vervolging
Het openbaar ministerie
Drie jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving kan worden geconstateerd dat het openbaar ministerie (OM) zich op beleidsniveau aanzienlijke inspanningen getroost om de buitgerichte opsporing en vervolging in de dagelijkse rechtshandhavingspraktijk geïncorporeerd te krijgen. Vooral sedert het beleid op dit terrein centraal wordt aangestuurd, is een positieve ontwikkeling te bespeuren, in de
zin dat aan de hand van verschillende aanwijzingen en richtlijnen een eenduidig
en consistent gebruik van het ontnemingsinstrumentarium wordt nagestreefd. Het
Landelijk Ontnemingsoverleg (LOO) 1 vervult in dit proces een voortrekkersrol.
Anders dan de toonzetting die het parlementaire debat inzake wetsontwerp nr.
21 504 indertijd kenmerkte, viert momenteel in beleidskringen de gedachte hoogtij
dat de ontnemingsregelgeving niet exclusief moet worden ingezet bij de bestrijding
van de zware - georganiseerde - criminaliteit, maar dat het instrumentarium zich
leent voor toepassing op een zo breed mogelijk terrein. Dit uitgangspunt stuit vooral
bij leden van de zittende magistratuur op de nodige weerstand.
De uiteengezette beleidslijn van het OM komt onder meer tot uitdrukking in de zogenaamde tien-zakennorm. Deze richtlijn houdt in dat elke zaaksofficier op jaarbasis
tien ontnemingsvorderingen aanhangig moet maken. De norm is vooral bedoeld als
aanjaaginstrument. Hoewel er in het afgelopen jaar in vergelijking met 1994 aanzienlijke vooruitgang is geboekt ten aanzien van het aantal aanhangig gemaakte ontnemingszaken, wordt op landelijk niveau het streefcijfer van 3.400 zaken nog lang
niet gehaald: de teller is in 1995 blijven steken bij 969 zaken, ofwel 28%. Opvallend
1

Voorheen Landelijk Plukze Overleg (LPO).
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is de onevenwichtige spreiding van het aantal zaken over de verschillende arrondissementsparketten: het gemiddelde aantal ontnemingszaken per zaaksofficier loopt
uiteen van 0,8 tot het beoogde aantal van 10; slechts in één arrondissement wordt
momenteel aan de op beleidsniveau vastgestelde norm voldaan. Het tempo waarmee de ontnemingswetgeving in de praktijk wordt opgepakt, blijkt dus nog steeds
- ook in het eerste interimrapport werd dit vastgesteld - per parket sterk te variëren.
Behalve dat de tien-zakennorm in de praktijk nog niet het gewenste (kwantitatieve)
resultaat heeft opgeleverd, wijst het onderzoeksmateriaal uit dat onder officieren
van justitie (ovj's) ook de nodige weerstand tegen de richtlijn bestaat. Afgezien van
deze psychologische barrière moet worden onderkend dat een richtlijn pas effect
kan sorteren als hoofdofficieren aan de hand van een planning-en-controlecyclus
met de (budgettaire) gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen worden
geconfronteerd. Tot nu toe heeft het aan het laatste ontbroken.
Een bijzondere rol bij het scheppen en uitvoeren van het OM-beleid is weggelegd
voor het reeds genoemde BOOM. Deze instantie werd in 1993 - toen nog onder de
naam Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB) - in het leven geroepen
teneinde het OM - en in mindere mate de opsporingsinstanties en de zittende magistratuur - in complexe ontnemingszaken te ondersteunen bij de uitvoering van de
beslag-, beheer- en executietaken. Recentelijk is het BOOM van een departementale
instelling omgevormd tot een bureau dat rechtstreeks onder het OM ressorteert.
Deze reorganisatie is gepaard gegaan met een aanzienlijke uitbreiding van taken en
bevoegdheden. Daarbij dient in de eerste plaats gedacht te worden aan het bieden
van beleidsondersteuning aan de PG-portefeuillehouder. Daarnaast moet in de visie
van het BOOM de advisering van ovj's in grote, complexe ontnemingszaken van haar
huidige vrijblijvendheid worden ontdaan. Zo wordt naar alle waarschijnlijkheid,
onder nader te specificeren omstandigheden, consultering van BOOM-medewerkers
- waartoe binnenkort ook twee accountants zullen behoren - verplicht gesteld.
De toenemende betrokkenheid van het BOOM bij de buitgerichte opsporing en vervolging wordt door de meeste actoren in het veld toegejuicht. De dienstverlening
van deze instantie wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Ook het aantrekken van financiële deskundigen kan op de instemming van de meeste respondenten
rekenen. De overtuiging bestaat dat uitbreiding van de financiële expertise niet
alleen ten goede zal komen aan de kwaliteit van de ontnemingszaak, maar ook tot
gevolg zal hebben dat het OM minder afhankelijk wordt van de opsporingsdiensten.
Het laatste is vooral van belang bij het sturen van het opsporingsonderzoek en het
toetsen van de door de opsporingsdiensten opgemaakte financiële rapportages.
Bij het streven van het BOOM om meer grip te krijgen op de afhandeling van ontnemingszaken, is wel een waarschuwing op zijn plaats. De verplichting om in een
aantal gevallen de hulp van BOOM-medewerkers in te roepen kan namelijk op gespannen voet komen te staan met de discretionaire bevoegdheden van de zaaksofficieren. Immers, hun speelruimte zal door de aanwezigheid van een toegevoegde
adviseur automatisch worden verkleind. De ervaringen tot dusverre leren dat de
meeste ovj's openstaan voor externe ondersteuning en op dit punt weinig proble-
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men verwachten. Sporadisch zijn echter ook reeds geluiden te horen dat het BOOM
een te grote stempel op de afhandeling van zaken zou drukken en daarmee zaaksofficieren in de weg zou zitten. De kans is niet denkbeeldig dat deze kritiek, wanneer
de ondersteuning van het BOOM verplicht wordt gesteld, verder aanzwelt. In het
eindrapport van dit onderzoek kan worden vastgesteld of deze veronderstelling op
juiste gronden is gebaseerd.
De politie
Niettegenstaande het feit dat niet alle initiatieven even succesvol zijn, stelt het OM
tenminste pogingen in het werk de buitgerichte opsporing en vervolging aan te
zwengelen. Het laatste kan nauwelijks gezegd worden van de leidinggevenden binnen de politie. Op dit niveau is tot dusverre een tamelijk onverschillige houding ten
aanzien van de ontnemingsregelgeving aan de dag gelegd. De politie heeft vooralsnog vooral oog voor financieel rechercheren in de ruime zin van het woord2, maar
heeft - sommige regiokorpsen daargelaten - nog nauwelijks beleid ontwikkeld ten
aanzien van het mogelijke sluitstuk daarvan, het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. In de beleidsstukken van de politie is voor dit specifieke element
nog vrijwel geen ruimte gereserveerd, laat staan dat er sprake is van afstemming van
het ontnemingsbeleid met het OM.
Infrastructuur en mate van praktijkervaring
Het openbaar ministerie
In vergelijking met de resultaten van de vorige meting lijken de ovj's iets meer vertrouwd te zijn geraakt met de ontnemingsregelgeving. De laatste bevinding laat
onverlet dat de complexiteit van de materie en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico's door hen onveranderd hoog worden ingeschat. Een dergelijke perceptie
bevordert uiteraard de drift tot experimenteren niet. De geringe mate waarin tot dusverre gebruik is gemaakt van de meest verstrekkende bepaling van de ontnemingsregelgeving - artikel 36e lid 3 WvSr. - spreekt wat dit betreft boekdelen.
Het gebrek aan deugdelijke managementinformatie inzake de toepassing en opbrengsten van de ontnemingsregelgeving is een zorgwekkend gegeven. Het feit dat
het in een tijdsbestek van drie jaar onmogelijk is gebleken aan de hand van een
geautomatiseerd registratiesysteem verantwoording af te leggen over de geleverde
inspanningen en de geboekte resultaten, roept, zeker in het licht van de beoogde
planning-en-controlecyclus, vragen op over de kwaliteit van de investeringen op dit
punt. Wellicht schuilt in het laatste gegeven ook een (partiële) verklaring voor het
feit dat in de meeste parketten de hoofdofficieren nauwelijks druk uitoefenen op de
zaaksofficieren om aan de gestelde kwantitatieve norm te voldoen. Daarnaast speelt
uiteraard een rol dat de arrondissementsparketten worden geconfronteerd met een
2

Ook de recentelijk verschenen notitie 'Financieel rechercheren' van de Adviescommissie Criminaliteit
van de Raad van Hoofdcommissarissen geeft blijk vaneen dergelijke brede invalshoek.
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grote hoeveelheid wetgeving en richtlijnen op andere terreinen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet-Terwee. Dit brengt onvermijdelijk met
zich mee dat sommige aangelegenheden die op beleidsniveau als prioriteiten zijn
aangemerkt, in de praktijk in het gedrang dreigen te komen.
Analoog aan de bevindingen uit de eerste onderzoeksfase moet worden vastgesteld
dat binnen de parketten nog steeds te weinig capaciteit - op een voldoende hoog
niveau - wordt vrijgemaakt om de buitgerichtheid van de ovj's te stimuleren. In
vrijwel alle parketten zijn weliswaar zogenaamde contactofficieren ontnemingswetgeving benoemd om als aanjager en aanspreekpunt te fungeren, maar de meesten van hen zijn niet formeel vrijgesteld voor hun taak en moeten deze vervullen
naast hun reguliere werkzaamheden.
Landelijk bezien is wel een geringe vooruitgang te bespeuren ten aanzien van de
secretariële en administratieve ondersteuning die in de verschillende parketten ten
behoeve van de ontnemingsregelgeving is vrijgemaakt. Niettemin valt uit de enquêtes af te leiden dat er in een aantal parketten in de sfeer van administratieve ondersteuning nog nauwelijks voorzieningen getroffen zijn. Ook deze bevinding maakt
duidelijk dat het belang dat binnen de verschillende arrondissementen aan de
ontnemingswetgeving wordt toegekend, sterk uiteenloopt.
De politie
Uiteraard is het OM bij het oppakken van ontnemingszaken ook sterk afhankelijk van
het aanbod vanuit de opsporingsdiensten. Het onderzoeksmateriaal maakt duidelijk
dat vooral op het niveau van de basispolitie nog het nodige werk verzet moet worden
teneinde de buitgerichtheid van de politie te versterken. Mede als gevolg van de
gebrekkige faciliteiten in de opleidingssfeer is het kennisniveau van de basispolitie
inzake de ontnemingsregelgeving nog betrekkelijk laag. Omdat in het administratieve processysteem van de basispolitie in de regel tevens een module ontbreekt
waarmee men bij het opmaken van een proces-verbaal automatisch op ontnemingsaspecten stuit, worden de basiseenheden ook niet bepaald uitgenodigd stelselmatig
met het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel (w v) aan de slag te gaan.
De bovenstaande knelpunten kunnen niet los worden gezien van het hierboven
reeds geconstateerde gebrek aan sturing vanuit het top- en middenkader op ontnemingsgebied. Dit gegeven komt ook tot uitdrukking in het feit dat slechts 14%
van de basiseenheden tot dusverre zelfstandig één of meer ontnemingszaken heeft
afgedaan. De observaties in de regio Amsterdam-Amstelland tonen echter aan dat,
mits aan een aantal elementaire randvoorwaarden is voldaan, de basiseenheden in
beginsel wel degelijk voor het ontnemen van wvv te enthousiasmeren zijn.
Binnen de politie nemen de BFO's nog steeds het leeuwedeel van de ontnemingsactiviteiten voor hun rekening. In een aantal regio's hebben deze bureaus inmiddels
ook een taak gekregen op het terrein van financieel rechercheren. De ontwikkeling
tekent zich af dat de capaciteit van de BFO's in toenemende mate zal worden aangewend voor ondersteuning van recherche- en analyse-activiteiten. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat de dienstverlening die thans nog door de BFO's aan de
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basiseenheden wordt geboden, op termijn zal moeten worden afgebouwd en ingeruild voor decentrale vormen van ondersteuning. Het aanstellen van taakaccenthouders ontnemingswetgeving binnen de wijkteams van de regio AmsterdamAmstelland vormt van deze ontwikkeling een voorbode.
De bijzondere opsporingsdiensten
De bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) hebben zich tot dusverre slechts mondjesmaat met de strafrechtelijke ontnemingsmaterie beziggehouden. Slechts binnen een
minderheid van de vestigingen waar een enquête is uitgezet, blijken de medewerkers
een aanvullende opleiding op ontnemingsgebied gevolgd te hebben. De meeste praktijkervaring is tot dusverre vooral opgedaan in multidisciplinaire opsporingsonderzoeken. Het kwalitatieve materiaal laat zien dat ook in multidisciplinair verband de
BFO's bij het opmaken van financiële rapportages nog veelvuldig het voortouw
nemen. De BOD's lijken de fiscale en civielrechtelijke routes te verkiezen boven het
ontnemen van wvv langs strafrechtelijke weg.
In het verlengde van de bovenstaande bevinding moet worden opgemerkt dat de
samenloop van het strafrechtelijke en fiscale ontnemingstraject tot de nodige onduidelijkheid heeft geleid. Bij gebrek aan van beleidswege vastgestelde criteria, waaraan
kan worden afgemeten welke vorm van ontneming de voorkeur verdient, wordt veelal aan de actoren in de praktijk overgelaten om zelf een trajectkeuze te bepalen. Het
feit dat wvv ook kan worden opgevat als verzwegen inkomsten aan de belastingdienst, impliceert dat een fiscaal belang vrijwel altijd aanwezig is. Ovj's die de extra
inspanningen die het strafrechtelijke ontnemingstraject met zich meebrengen uit de
weg willen gaan, kunnen met andere woorden meestal vrij eenvoudig aansturen op
een fiscale afhandeling. Hier dient onmiddellijk aan te worden toegevoegd dat de
keuze voor het fiscale traject lang niet altijd een negatieve is: het feit dat met het systeem van fiscale afroming beduidend meer ervaring is opgedaan dan met de strafrechtelijke variant, in samenhang met het gegeven dat een fiscale afhandeling vaak
minstens zo efficiënt en effectief is als een ontnemingsmaatregel, maakt de fiscale
route niet zelden tot de meest voor de hand liggende optie. Probleem is wel dat tot
dusverre geen inzicht bestaat in de verhouding tussen het aantal zaken dat fiscaal,
civielrechtelijk, dan wel strafrechtelijk wordt afgedaan.
De zittende magistratuur
Binnen de zittende magistratuur zijn de aanpassingen in de organisatorische sfeer
beperkt gebleven. Tot dusverre lijkt het aanbod van ontnemingszaken echter nog
niet tot structurele capaciteitsproblemen te leiden. Hooguit is er sprake van een
planningsprobleem wanneer het rechters op voorhand niet duidelijk is dat het OM
van zins is tevens een ontnemingsvordering uit te brengen. In tegenstelling tot de
vorige meting zijn de meeste rechters niet geporteerd voor het instellen van een
aparte ontnemingskamer. De relatief kleine omvang van de meeste strafsectoren,
alsmede de onlosmakelijke band die bestaat tussen hoofd- en ontnemingszaak, zijn
daarbij de meest frequent opgetekende argumenten.
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Het kennisniveau onder rechters lijkt in vergelijking met de vorige meting te zijn
gestegen, zij het dat verschillende leden van de zittende magistratuur aangeven nog
over te weinig praktijkervaring beschikken om op ontnemingsgebied routine op te
bouwen. Van belang is het overwegend positieve oordeel dat de geënquêteerde ovj's
hebben over de wijze waarop rechters-commissarissen (RC's) omgaan met het verlenen van een machtiging tot gebruikmaking van het ontnemingsinstrumentarium.
De laatste constatering laat onverlet dat binnen de zittende magistratuur nog steeds
de nodige reserves bestaan ten aanzien van de ontnemingsregelgeving als geheel.
Het ontnemingsinstrumentarium
Vooral in kringen van de politie en het OM wordt de uitbreiding van het ontnemingsinstrumentarium positief gewaardeerd: in het bijzonder het SFO en de conservatoire
inbeslagneming worden als waardevolle instrumenten bij het ontnemen van wvv
beschouwd. Dit kan ook worden afgeleid uit de toenemende mate waarin van deze
strafvorderlijke middelen gebruik wordt gemaakt: een vergelijking tussen de gegevens uit 1994 en 1995 laat zien dat ten aanzien van het SFO op landelijk niveau
sprake is van een stijging van 43%; wat betreft de waarde van de goederen die conservatoir in beslag genomen zijn, heeft ten opzichte van 1994 een verdubbeling plaatsgevonden. Het instrumentarium blijkt overigens vooral te worden beproefd in zaken
die betrekking hebben op vermogens- en drugdelicten.
Niettegenstaande de hierboven geschetste progressie blijkt de ontnemingswetgeving
als geheel in de praktijk gemengde gevoelens op te roepen. Zo valt binnen alle geënquêteerde beroepsgroepen kritiek te beluisteren met betrekking tot de overhaaste
invoering van de wet. Bovendien overheerst het gevoelen dat de wetgever niet op
alle punten even zorgvuldig te werk is gegaan. Hierdoor zou de praktijk met onnodig
veel rechtsvragen zijn opgezadeld.
Het strafrechtelijk financieel onderzoek
Ten aanzien van conservatoire inbeslagnemingen die plaatsvinden in het kader van
een SFO, doen zich in verschillende arrondissementen problemen voor met betrekking tot de vraag wie (de ovj of de RC) de bevoegdheid heeft tot inbeslagneming.
Vooral in gevallen waarin het SFO parallel loopt aan een gerechtelijk vooronderzoek
(gvo), doen zich zo nu en dan competentiegeschillen voor. Deze hebben vooral
onder RC's de nodige wrevel gewekt.
Behalve de soms ondoorzichtige competentieverdeling tussen ovj en RC is het gebrek
aan rechterlijke controle op het verloop van het SFO een aantal respondenten een
doorn in het oog. Zeker in het licht van de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (1996) dat het toezicht van de RC op opsporingsactiviteiten moet worden verscherpt, heeft dit knelpunt een hoge actualiteitswaarde.
Een probleem van meer praktische aard betreft de samenwerking met de banken.
Verschillende signalen wijzen erop dat de banken ten aanzien van het verstrekken
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van financiële informatie over hun cliënten de afgelopen jaren meer terughoudendheid aan de dag zijn gaan leggen. Dit gegeven plaatst de opsporingsdiensten en het
OM vooral voor problemen in situaties waarin aan de hand van een machtiging SFO
informatie wordt opgevraagd over personen naar wie in deze machtiging niet expliciet wordt verwezen. Inmiddels zijn binnen zowel het OM als de politie initiatieven
ontplooid om de communicatie en samenwerking met de banken te verbeteren.
De kritiek van de advocatuur op het SFO spitst zich toe op het geheime karakter
ervan. In het licht van de verregaande bevoegdheden die het OM en de opsporingsinstanties in een SFO geboden worden, wordt het uitgangspunt van het OM om de
drempel voor het openen van een SFO te leggen bij een geschat wvvvan f 25.000,
bovendien als hoogst discutabel aangemerkt: het genoemde bedrag zou niet in verhouding staan tot de bedragen die worden genoemd in de vervolgingsrichtlijnen van
het OM inzake de aanpak van uitkerings- en belastingfraude.
Conservatoire inbeslagneming
De meeste actoren op ontnemingsgebied zijn de mening toegedaan dat er voorafgaande aan conservatoire inbeslagneming een kosten-batenanalyse dient plaats te
vinden teneinde na te gaan of inbeslagneming (op termijn) i berhaupt wel iets oplevert. Een minderheid plaatst echter kanttekeningen bij deze pragmatische denkwijze: binnen deze groep overheerst de opvatting dat de geldelijke opbrengst ondergeschikt moet zijn aan de doelstelling dat voorkomen moet worden dat een verdachte /veroordeelde op enigerlei wijze de vruchten plukt van zijn illegale activiteiten. In
de laatste opvatting, die vooral populair is in kringen van opsporingsambtenaren,
wordt het wezen van de conservatoire inbeslagneming wel enigszins geweld aangedaan: tenslotte is de strekking van deze vorm van inbeslagneming dat de overheid
over voldoende verhaalsvermogelijkheden beschikt indien de ontnemingsvordering
wordt toegewezen.
Tot dusverre wordt bij de bewaring van in beslag genomen voorwerpen vooral gebruik gemaakt van de faciliteiten die de afdeling Domeinen van het ministerie van
Financiën op dit terrein te bieden heeft. De ervaringen met deze instantie zijn overwegend positief. Ten aanzien van voorwerpen die niet waardevast zijn, tekent zich
de ontwikkeling af dat deze goederen zo snel mogelijk worden omgezet in geld. De
recente (wettelijke) uitbreiding van de mogelijkheden om goederen openbaar te
vervreemden heeft behalve lof ook kritiek ontvangen: waar een deel van de respondenten zich vooral ingenomen toont met de toegenomen efficiëntie van het proces
van inbeslagneming, hekelen anderen de - in hun ogen - ondermaatse rechtspositie
van de verdachtelveroordeelde op dit punt.
Toepassing van het ontnemingsinstrumentarium - in het bijzonder de conservatoire
inbeslagneming - blijkt problemen op te leveren als een verdachte /veroordeelde
formeel niet als eigenaar van de vermogensbestanddelen in kwestie te boek staat.
Lease- en inconsignatieconstructies zijn vrij gangbaar in de autobranche, terwijl in
de onroerend-goedsector en op de aandelenmarkt regelmatig gebruik wordt gemaakt van de figuur van het scheiden van juridisch en economisch eigendom tenein-
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de vermogensbestanddelen aan inbeslagneming te onttrekken. De actio Pauliana
biedt in dergelijke gevallen slechts in beperkte mate soelaas en is tot dusverre trouwens ook nog weinig beproefd. De optie om met behulp van de vereenzelvigingsleer
door schijnconstructies met rechtspersonen heen te breken is door een recente uitspraak van de Hoge Raad voor een belangrijk deel aan banden gelegd. De toekomst
zal uit moeten wijzen in hoeverre de slagkracht van justitie bij het ontrafelen van
schijnconstructies als gevolg van deze uitspraak is aangetast. Voorlopig heeft het er
echter veel van weg dat de rechtspraak enkele scherpe kantjes van het ontnemingsinstrumentarium heeft afgeslepen.
Bij de inbeslagneming van vermogensbestanddelen in het buitenland wordt door de
meeste respondenten waarde gehecht aan het opbouwen en onderhouden van een
relatienetwerk, waarmee in voorkomende gevallen direct zaken kan worden gedaan.
Niet zelden vervoegen zaaksofficieren en/of opsporingsambtenaren zich zelf bij
buitenlandse autoriteiten teneinde de inbeslagneming `voor te koken' en toe te zien
op de afhandeling ervan. Over de executie van in het buitenland in beslag genomen
goederen bestaat nog veel onduidelijkheid. In het eindrapport van dit onderzoek zal
aan dit element meer aandacht kunnen worden besteed.
Schikking
Hoewel ook de ervaringen met de schikking nog vrij beperkt zijn, is volgens een
aantal respondenten reeds wel duidelijk dat niet alle ovj's over de vereiste zakelijke
kwaliteiten beschikken om dit taakonderdeel tot een goed einde te brengen. Professionele ondersteuning, dan wel begeleiding van de ovj's bij de onderhandelingen, is
in een aantal gevallen dan ook bepaald geen overbodige luxe. De noodzaak hiertoe
klemt des te meer naarmate ook andere partijen - in het bijzonder de fiscus - belang
hebben bij de uitkomsten van het onderhandelingsproces en daarover in overleg
willen treden. Het BOOM kan ook op dit punt de zaaksofficieren een goede dienst
bewijzen.
Een extra complicatie doet zich voor indien de partijen tijdens de onderhandelingen
over een schikking niet tot elkaar kunnen komen. De - vooral voor het OM - onbevredigende situatie ontstaat dan dat lang niet alle informatie die in het onderhandelingsproces over tafel is gegaan, in de daaropvolgende ontnemingszaak kan worden
gebruikt.
Executie
Over het executietraject bestaat nog veel onduidelijkheid, niet in de laatste plaats
vanwege het feit dat in veel ontnemingszaken een onherroepelijke uitspraak nog
ontbreekt. De ervaringen tot dusverre wijzen uit dat het OM zich op dit punt voor
een belangrijk dilemma geplaatst ziet. Teneinde een zo groot mogelijk rendement te
behalen, kan het zinvol zijn de executie aan te houden. Tegen het voordeel dat men
met een dergelijke strategie in een later stadium nog op onvermoede vermogensbestanddelen van de veroordeelde kan stuiten, staat het nadeel dat de uitkomst ongewis is en dat het opsporings- en vervolgingsapparaat extra wordt belast. De verlei-
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ding is dan ook groot om zo spoedig mogelijk tot tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak over te gaan, hetgeen in een niet gering aantal gevallen de facto neerkomt op de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De rechtspraak heeft
deze mogelijkheid aan banden gelegd door tenuitvoerlegging van de vervangende
hechtenis alleen toe te staan in het geval dat een veroordeelde wel in staat, maar niet
bereid is aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Afgezien van deze beperking
dient het OM zich ervan bewust te zijn dat men met het te snel aansturen op de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis een deel van de zittende magistratuur
tegen de haren instrijkt: een aantal representanten van deze beroepsgroep beschouwt de vervangende hechtenis namelijk uitdrukkelijk als leedtoevoeging. Een
ander aspect dat in dit verband van belang is, betreft de vraag of de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis past in een reeds in gang gezet proces van detentiefasering. Ten slotte kan veelvuldig gebruik van het dwangmiddel vervangende
hechtenis de druk op de toch al schaarse celcapaciteit doen toenemen.
De meeste respondenten beschouwen de bepaling dat gedeeltelijke kwijting van de
betalingsverplichting geen vermindering van de vervangende hechtenis met zich
meebrengt, als onbillijk. Bovendien is gewezen op het ongewenste neveneffect dat
elke prikkel bij veroordeelden wordt weggenomen om zelfs maar een deel van hun
schuld te voldoen. Een wets- of beleidswijziging op dit punt wordt door velen dan
ook wenselijk geacht.
Aanbevelingen en aandachtspunten
Hoewel dit evaluatie-onderzoek pas in 1998 wordt afgerond, wordt nu reeds een
aantal aanbevelingen gedaan teneinde de betrokken partijen de mogelijkheid te
bieden het ontnemingsbeleid op een aantal punten bij te stellen. We tekenen hierbij
aan dat diverse van de in dit onderzoek aangetroffen knelpunten zich ook buiten het
terrein van de buitgerichte opsporing en vervolging openbaren en dat voor het oplossen van deze problemen reeds uitvoerige voorstellen zijn gedaan. Te denken valt
daarbij in het bijzonder aan de rapportages van de Commissie Openbaar Ministerie
(Commissie-Donner, 1994) en de enquêtecommisie opsporingsmethoden (Commissie-Van Traa, 1996). De aanbevelingen die betrekking hebben op de voetangels
en klemmen die niet direct gerelateerd zijn aan de ontnemingsmaterie, zijn om deze
reden in meer algemene termen verwoord.
Beleid en organisatie OM
Het OM dient zo snel mogelijk te beschikken over een deugdelijk managementinformatiesysteem. Alvorens verdere aanpassingen van Compas en het bevragingssysteem Rhapsody door te voeren, strekt het tot aanbeveling eerst na te
gaan in hoeverre het gebruik van beide automatiseringssystemen kan worden
verbeterd. Dit betekent dat op administratief niveau ook stelselmatig aandacht
moet worden besteed aan het invullen van de zogenaamde niet-verplichte
velden.
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Een richtlijn die erop gericht is de output van ontnemingszaken te normeren,
kan in het kader van een planning-en-controlecyclus niet worden gemist. Echter,
gegeven de ongewenste psychologische neveneffecten die een richtlijn die het
noodzakelijke draagvlak ontbeert, met zich mee kan brengen, dringt de vraag
zich op of het verstandig is de tien-zakennorm onverkort te handhaven. Naar
onze mening is de tijd rijp om de landelijke norm los te laten en over te gaan tot
een richtsnoer die differentieert naar het zaaksaanbod per parket en sector. In
elk arrondissement zal dan een reële inschatting moeten worden gemaakt van
de in-, door- en uitstroom van ontnemingszaken. Op basis hiervan kan op lokaal
niveau een norm worden vastgesteld. Aan de hand van een planning-en-controle-cyclus zouden hoofdofficieren zich voor de in hun parket geleverde inspanningen en geboekte resultaten vervolgens moeten verantwoorden.
Om de buitgerichtheid van de ovj's te stimuleren en de procesbewaking bij ontnemingszaken te garanderen, is het zaak dat er binnen de arrondissementsparketten voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt. In concreto betekent dit dat
officieren die als aanspreekpunt inzake ontnemingsaangelegenheden worden
benoemd, in formatietechnische zin de ruimte krijgen hun taak te vervullen.
Ook de secretariële en administratieve ondersteuning op de parketten moet met
het oog op toepassing van de ontnemingswetgeving worden versterkt. Aanstelling van een 'beslagmedewerker' op elk parket strekt tot aanbeveling.
Met het aantrekken van twee financieel deskundigen door het BOOM heeft het
OM een eerste belangrijke stap gezet om intern de financiële expertise naar een
hoger niveau te tillen. Het belang hiervan komt tot uitdrukking bij zowel de sturing van het opsporingsonderzoek als de toetsing van de (financiële) rapportage
van de opsporingsdiensten. Ovj's met enige financiële bagage zijn minder afhankelijk van opsporingsambtenaren en kunnen - in het verlengde daarvan - tijdens
voortgangsoverleg een meer gedegen oordeel vellen over de vraag of een financieel onderzoek wel of niet moet worden voortgezet, en zo ja, in welke richting.
Om het bovenstaande uitgangspunt te realiseren, ontkomt het OM er niet aan de
financiële deskundigheid nog verder uit te breiden dan thans het geval is. Idealiter heeft in de toekomst elk parket de beschikking over eigen specialisten.
Niettegenstaande de talrijke positieve aspecten die aan het creëren van een pool
van specialisten bij het BOOM verbonden zijn, mogen de neveneffecten van de
voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van dit bureau niet uit het oog
verloren worden. Vooral de verplichting voor ovj's om in grote, complexe ontnemingszaken de hulp van BOOM-medewerkers in te roepen, kan tot competentiegeschillen tussen de betrokkenen leiden. Waakzaamheid op dit punt is
geboden.
Het beleid van het OM en dat van de opsporingsinstanties op ontnemingsgebied
moet beter op elkaar worden afgestemd. Het recente besluit om een participant
uit het politieveld voor de vergaderingen van het LOO uit te nodigen, is in dit
verband een stap voorwaarts.
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- Ook op lokaal niveau is een betere afstemming tussen de betrokken partijen
wenselijk. In het driehoeksoverleg zou structureel aandacht moeten worden
besteed aan de vorderingen op ontnemingsgebied.
Beleid en organisatie politie
- Binnen de politie en de BOD's is meer sturing gewenst ten aanzien van de toepassing van de ontnemingsregelgeving. Dit uitgangspunt dient zich ook te vertalen in de opleidingssfeer. Hier zullen extra investeringen nodig zijn om de
gewenste mentaliteitsverandering in de richting van buitgerichte opsporing te
bewerkstelligen.
- Binnen de politie moet op alle niveaus de financiële- en civielrechtelijke deskundigheid worden verhoogd. Op dit punt kan aansluiting worden gezocht bij de
voorstellen van de Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen.
- De positionering van de BFO's in de politie-organisatie verdient aandacht. Er zal
duidelijkheid moeten worden geschapen of de toekomstige rol van de BFO's op
het bredere terrein van financieel rechercheren ligt of dat zij zich exclusief met
het ontnemen van wvv moeten bezighouden. Verwacht mag worden dat, naarmate de basispolitie meer kennis en ervaring inzake de ontnemingsregelgeving
opdoet, aan ondersteuning vanuit de BFO's steeds minder behoefte zal zijn. Het
inrichten van decentrale steunpunten binnen de basiseenheden zelf moet met
het oog hierop worden bevorderd. De BFO's zouden overigens niet langer direct
betrokken moeten zijn bij het verzorgen van cursussen voor de basispolitie.
Instrumentarium
Meer helderheid en eenduidigheid is gewenst ten aanzien van de vraag wat
onder het begrip wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden verstaan.
De onduidelijkheid inzake de vraag wie tijdens een SFO bevoegd is tot conservatoire inbeslagneming in het kader van een huiszoeking, dient zo spoedig mogelijk uit de weg geruimd te worden.
De strekking van de bepaling dat gedeeltelijke kwijting van de betalingsverplichting geen vermindering van de vervangende hechtenis met zich meebrengt,
wordt als onbillijk en contraproduktief ervaren. Nagedacht dient te worden over
een wets- of beleidswijziging op dit punt.
Het verdient aanbeveling om op korte termijn aandacht te besteden aan de
mogelijke consequenties die de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis
kan hebben op het proces van detentiefasering en op de capaciteit van de
penitentiaire inrichtingen.

1

Vraagstelling en verantwoording

1.1

Doel en achtergronden van de ontnemingsregelgeving

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe - straf- en stafprocesrechtelijke - wetgeving van kracht
waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om wederrechtelijk verkregen voordeel af
te romen. De populaire aanduiding van deze wetgeving is 'Plukte'. Net als een niet
gering aantal actoren in het justitiële veld achten wij het gebruik van een krachtterm
in de naamgeving van wetgeving minder gepast. Onze voorkeur gaat dan ook uit
naar de meer neutrale term ontnemingswetgeving. In dit rapport zal deze terminologie worden aangehouden, zij het dat op sommige plaatsen onvermijdelijk - bijvoorbeeld vanwege de naamgeving van een werkgroep - teruggegrepen moet worden op
de aanduiding 'Plukze'.
De centrale gedachte achter de ontnemingswetgeving is dat de opsporing en de vervolging van winstgevende criminaliteit gebaat is bij een meer buitgerichte aanpak:
de systematische ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (wvv) wordt als
een rechtvaardige en doelmatige strafrechtelijke sanctie gezien.
Voorgeschiedenis
Sinds de jaren tachtig gaat er meer aandacht uit naar de aanpak van illegale vermogens. Dit heeft in eerste instantie (1983) geleid tot de incorporatie van de Wet
vermogenssancties in het Wetboek van Strafrecht (zie Keyser-Ringnalda, 1994). Door
middel van deze wet werd aan het strafrecht een maatregel (artikel 36e WvSr., sterk
geënt op artikel 8 WED) toegevoegd die de mogelijkheid bood om delinquenten hun
wederrechtelijk verkregen vermogens te ontnemen.
Tot 1987 werd er - zowel in de literatuur als in de praktijk - nauwelijks aandacht besteed aan de nieuwe maatregel. Dit veranderde toen het rapport 'Financiële facetten
van ernstige vormen van criminaliteit', van wat later wel de Werkgroep 'Plukze' zou
heten, verscheen. In dit rapport werden verregaande wijzigingen voorgesteld, waarvan de voornaamste was dat de bewijslast moest worden verlegd. De werkgroep ging
daarbij uit van de premisse dat de maatregel vooral zo weinig werd toegepast, omdat
het causale verband tussen het ten laste gelegde feit en het wvv zo moeilijk te bewijzen zou zijn.
Een jaar later werd door middel van het rapport 'Legislatieve projecten vermogenssancties' opnieuw over de kwestie van ontneming geadviseerd. Aan de ene kant
gingen de voorstellen (gegoten in de vorm van een wetsontwerp) minder ver dan de
voorstellen van de Plukze-werkgroep, anderzijds werden enkele nieuwe voorstellen
ingediend, die aanmerkelijk ingrijpender bleken (Keyser-Ringnalda, 1994).
Het voert in het kader van dit evaluatie-onderzoek te ver om alle elementen uit de
door de genoemde werkgroepen ingediende voorstellen hier te bespreken. We beper-

Hoofdstuk 1

14

ken ons dan ook tot de wijzigingen die daadwerkelijk in de ontnemingswetgeving
zijn geïncorporeerd.
Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen die de ontnemingswetgeving van 1993 met zich mee
heeft gebracht, zijn de volgende.
- De mogelijkheden om de maatregel ter ontneming van wvv toe te passen, zijn
verruimd. De maatregel kan, net als daarvoor het geval was, worden opgelegd ter
ontneming van het voordeel dat de veroordeelde heeft verkregen door middel
van of uit de baten van het feit waarvoor hij is veroordeeld (artikel 36e WvSr.
tweede lid, eerste geval). De maatregel kan nu echter ook worden opgelegd bij:3
- soortgelijke feiten als waarvoor hij is veroordeeld (tweede lid tweede geval);
- feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en
waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem zijn begaan
(tweede lid, derde geval);
- andere feiten indien aannemelijk is dat deze feiten er op enigerlei wijze toe
hebben geleid dat de veroordeelde wvv heeft verkregen (derde lid).4
- De invoering van een aparte ontnemingsprocedure: de dadergerichte vervolging
en berechting en de buitgerichte opsporing en vaststelling van de omvang van
het wvv zijn - met andere woorden - uit elkaar gehaald.
- De invoering van het strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) dat los van de
hoofdzaak tegen een bepaalde verdachte kan worden ingesteld en dat uit dient
te monden in een aparte vordering tot ontneming van wvv (artikelen 126-126f
WvSv).

- Het leggen van beslag op voorwerpen (in de ruime zin des woords) van de verdachte/veroordeelde kan vaker worden aangewend, onder meer door de introductie van figuren die aan het privaatrecht ontleend zijn, zoals het conservatoir
94aWvSv.) en de actio Pauliana (artikel 94d WvSv ).6
beslag5 (artikel 94a
3
4

Zie voor een kort overzicht van de wetswijzigingen onder meer Hermans (1995).
Voor voordeelsontneming op grond van het derde lid gelden twee aanvullende eisen: de veroordeelde
moet zijn veroordeeld voor een feit waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd

5

6

en er moet een SFO zijn ingesteld.
Conservatoir beslag onderscheidt zich van executoriaal beslag doordat er geen vonnis van een rechtsprekende instantie aan ten grondslag ligt. De essentie van conservatoir beslag is dat de overheid in staat
wordt gesteld om vermogensbestanddelen veilig te stellen om er later verhaal op te nemen. Naast deze
vorm van waardeconfiscatie bestaat in een aantal gevallen ook de mogelijkheid van objectconfiscatie
door middel van inbeslagneming van voorwerpen ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.
Met de (strafrechtelijke) actio Pauliana wordt gedoeld op de bevoegdheid die de officier van justitie heeft
gekregen om de nietigheid in te roepen van rechtshandelingen die door de verdachte/veroordeelde onverplicht zijn aangegaan en waardoor de staat als schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden is benadeeld.
Vereist daarbij is dat de verdachte /veroordeelde en de verkrijger wisten of behoorden te weten dat deze
benadeling daarvan het gevolg zou zijn. Dit middel is er met andere woorden op gericht om pogingen van
de verdachte/veroordeelde om vermogensbestanddelen bij derden onder te brengen teneinde inbeslagneming te voorkomen, teniet te doen. Zie voor uitgebreidere informatie hieromtrent onder meer Tijsse
Claase (1995).
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Het openbaar ministerie (OM) krijgt betere mogelijkheden tot haar beschikking
om vermogenssancties te executeren. Ten aanzien van de geldboete is de maximale duur van de vervangende hechtenis verhoogd van zes maanden naar een
jaar (artikel 24c lid 3 WvSr.). Daarnaast is voor de gevallen waarin door de veroordeelde geen gevolg wordt gegeven aan een door de rechter opgelegde ontnemingsmaatregel ex artikel 36e WvSr. een bijzondere vorm van vervangende
hechtenis geïntroduceerd, die maximaal zes jaren beslaat. Hierbij geldt als opvallende omstandigheid dat slechts de gehele kwijting van het door de rechter
uitgesproken ontnemingsvonnis de veroordeelde van de vervangende hechtenis
ontslaat. Gedeeltelijke kwijting wordt beschouwd als niet-betalen, waardoor de
termijn van de vervangende hechtenis hetzelfde blijft (artikel 24d lid 2 WvSr.).
Een verduidelijking van de procespositie van derden die als bonafide deelnemers
aan het economische verkeer getroffen worden door de maatregelen tegen vermogende verdachten/veroordeelden.
Evaluatie-onderzoek
Gezien de complexiteit van de materie werd op instigatie van de directie Ontwikkeling rechtspleging van het ministerie van Justitie een projectgroep geïnstalleerd die
de implementatie van de Plukze-wetgeving heeft voorbereid en begeleid. Vanuit deze
projectgroep is het initiatief afkomstig om het WODC te vragen de evaluatie van de
wetgeving - en de evaluatie van de implementatie daarvan - ter hand te nemen.
Het onderzoek is opgedeeld is drie fases; in 1994 is voor de eerste maal over deze
materie gerapporteerd (Nelen e.a., 19947). De onderhavige rapportage is het tweede
interimrapport. Het eindrapport zal in 1998 - vijf jaar na inwerkingtreding van de
wetgeving - verschijnen.
1.2

Onderzoeksvragen

Het doel van het totale evaluatie-onderzoek is in de eerste plaats te achterhalen op
welke wijze de ontnemingswetgeving in de praktijk wordt geïmplementeerd. Daarnaast dient te worden vastgesteld of de ontnemingswetgeving beantwoordt aan de
doelstellingen en verwachtingen, zoals verwoord in de memorie van toelichting.8
Ten slotte moet worden nagegaan welke knelpunten zich ten aanzien van het gebruik van het ontnemingsinstrumentarium in de praktijk voordoen.
Voordat er uitgebreider op de meer concrete onderzoeksvragen wordt ingegaan, wijzen we erop dat dit evaluatie-onderzoek primair het karakter draagt van een procesbeschrijving en knelpuntenanalyse. In de verschillende rapporten wordt de nadruk

7

Dit rapport is uitgebracht als een (interne) notitie en is indertijd onder de direct betrokkenen en belang-

8

stellenden verspreid.
In essentie had de introductie van de ontnemingswetgeving tot doel het op financieel gewin gerichte
onderzoek beter te organiseren en ruimere mogelijkheden te bieden ten aanzien van de ontneming van
wvv. Dit alles vanuit de - breed gedragen - overtuiging dat misdaad niet lonend behoort te zijn.
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gelegd op de wijze waarop de diverse bij de ontnemingswetgeving betrokken instanties met deze wetgeving omgaan en welke problemen zich hierbij in de praktijk voordoen. In dit kader wordt tevens de nodige aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid
en handhaafbaarheid van de regelgeving. Er wordt daarentegen niet expliciet bekeken in hoeverre de ontnemingswetgeving invloed heeft op het gedrag van delictplegers. Een drietal factoren staat een dergelijke exercitie in de weg. In de eerste
plaats is de wetgeving van te recente datum om nu reeds uitspraken te doen over
mogelijke effecten. Belangrijker evenwel is de overweging dat een effectmeting
veronderstelt dat voldoende inzicht bestaat in de wijze waarop daders aan hun criminele activiteiten vorm hebben gegeven, voordat de wetgeving van kracht werd.
Dergelijke kennis staat helaas niet tot onze beschikking. Ten derde moet niet uit het
oog worden verloren dat de ontnemingswetgeving slechts één van de beleidsinstrumenten is waarover de opsporingsdiensten en het OM de beschikking hebben. Dit
impliceert dat eventueel vastgestelde effecten ook het gevolg kunnen zijn van andere
beleidsmaatregelen die in het kader van de buitgerichte opsporing en vervolging
genomen zijn.
Het feit dat een effectmeting, zoals hierboven bedoeld, tot de onmogelijkheden behoort, betekent niet dat geheel voorbij wordt gegaan aan de wijze waarop criminele
groepen anticiperen op de toegenomen aandacht van justitiewege voor hun vermogen. In het onderhavige rapport, maar nog uitgebreider in de voor 1998 geplande
eindrapportage, zal op basis van dossieronderzoek en interviews met opsporingsambtenaren en officieren van justitie (ovj's) wel degelijk plaats voor dit element
worden ingeruimd. Zeker bij de beantwoording van de vraag of de vooronderstellingen die aan de wetgeving ten grondslag hebben gelegen, op juiste gronden zijn
gestoeld, kan inzicht in de opstelling en het gedrag van verdachten/veroordeelden
immers niet worden gemist.
Behalve aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van het instrumentarium zal in
de derde fase ook aandacht worden besteed aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wet.
Aan de tweede fase van het evaluatietraject ligt een uitgebreidere vraagstelling ten
grondslag dan aan de eerste fase. Dit gegeven vloeit logischerwijs voort uit het feit
dat momenteel meer informatie voorhanden is over het gevoerde ontnemingsbeleid
en de praktische uitwerking daarvan dan het geval was ten tijde van de eerste interimrapportage (Nelen e.a., 1994). De volgende vragen hebben centraal gestaan.
- Wat zijn de uitgangspunten van het ontnemingsbeleid? Dit mede gezien het feit
dat de ontnemingswetgeving niet op zich staat, maar deel uitmaakt van het
beleid dat erop is gericht de buitgerichte aanpak binnen de diverse opsporingsinstanties en het OM te stimuleren.
- Welke instanties vervullen bij het scheppen van dit beleid een rol?
- Welke rol vervullen deze instellingen?
- Hoe gaan de diverse veldorganisaties met ontnemingswetgeving en beleid om?
- Welke organisatorische gevolgen brengt dit voor deze organisaties met zich mee?
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Met welke problemen worden de diverse actoren en instellingen bij de toepassing van de ontnemingswetgeving geconfronteerd?9
Hoeveel strafrechtelijke ontnemingszaken zijn er in de loop der tijd aanhangig
gemaakt?
In wat voor type(n) van zaken wordt het ontnemingsinstrumentarium ingezet?
1.3

Dataverzameling

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kwalitatieve en de kwantitatieve methoden
van dataverzameling, zoals in 1995 hebben plaatsgevonden. Dit betekent echter niet
dat de opsomming in de subparagrafen uitputtend is; vanzelfsprekend is er gebruik
gemaakt van literatuur, notulen van overlegsituaties en andere bronnen; waar nodig
zal hiernaar in de tekst worden verwezen. Voordat de gebruikte onderzoekmethoden
uit de doeken worden gedaan wijzen we erop dat gekozen is voor een twee-sporenbenadering: een landelijke en een regionale. Aan de hand van gestandaardiseerde
enquêtes (paragraaf 1.3.1) is gepoogd een landelijk beeld te schetsen van de stand
van zaken op ontnemingsgebied. In aanvulling hierop is in twee politieregio's - Gelderland-Midden en Amsterdam-Amstelland - door middel van kwalitatief onderzoek
dieper ingegaan op de wijze waarop de ontneningswetgeving in de praktijk wordt
vormgegeven. De nulmeting tijdens de eerste fase in genoemde politieregio's indachtig, konden veranderingen qua organisatie en werkwijze worden gesignaleerd en in
een bredere context geplaatst. Uiteraard zijn de bevindingen uit de kwalitatieve deelstudie niet representatief voor de landelijke situatie op ontnemingsgebied.
1.3.1

Kwantitatieve wijzen van dataverzameling

Vragenlijsten
Een belangrijk onderdeel van de dataverzameling vormden de vragenlijsten die aan
diverse instanties - waarvan verondersteld mag worden dat zij enige ervaring met de
ontnemingsmaterie hebben opgedaan - in het voorjaar van 1995 zijn verstuurd.10
Per beoogde groep van respondenten is een speciale versie van de vragenlijst gemaakt, deze enquêtes zijn gestuurd naar:
- 21 Bureaus Financiële Ondersteuning (BFO's);11
- 491 chefs basiseenheid; 12

9
10

Deze vraag heeft vooral betrekking op het ontnemingsinstrumentarium, zoals het Instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek, het leggen van conservatoir beslag, enzovoort.
De vragenlijsten liggen bij het WODC ter inzage. Belangstellenden kunnen zich tot de onderzoekers wenden om meer inzicht te verkrijgen in de structuur en inhoud ervan.

11
12

Zie paragraaf 3.1 voor meer informatie over deze BFO's van de regiokorpsen.
Aangezien de politieregio Brabant-Zuid-Oost geen basiseenheden kent, zijn de enquêtes naar de teams
gestuurd. Het onderscheid tussen een basiseenheid en een team is vrijwel uitsluitend in de naam gelegen.
In de politieregio IJsselland echter kent men geen basiseenheden of soortgelijke units. Vandaar dat in
deze regio de districtchefs (zes In getal) zijn benaderd.
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- 35 units vanbijzondere opsporingsdiensten (BOD's);13
- 19 contactofficieren (één per arrondissement);
- 38 zaaksofficieren (twee per arrondissement);
- 19 rechters-commissarissen (één per arrondissement);
- 19 leden van de meervoudige strafkamer (één per arrondissement).
Dat de BFO's met een vragenlijst zijn benaderd, spreekt voor zich. Deze bureaus
hebben immers een belangrijke taakstelling in de ontnemingspraktijk. Niet alleen
leveren zij een belangrijke bijdrage aan financiële recherche-activiteiten, zij zijn
tevens vraagbaak voor de overige onderdelen van de reguliere politie als het financiële aangelegenheden betreft. Daarnaast dienen zij te zorgen voor het 'ontnemingsgericht' maken van (onderdelen van) de regiopolitie.
Dit laatste aspect verklaart tevens de keuze om ook de chefs van de basiseenheden
(of teams) te enquêteren. Op deze wijze kan bekeken worden in hoeverre deze leden
van het regiokorps voldoende vaardigheden hebben opgedaan - bijvoorbeeld door
informatie afkomstig van het BFO - om zelf een ontnemingscomponent bij het
maken van een proces-verbaal (pv) mee te nemen.
Van de BOD's speelt vooral de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een
cruciale rol op ontnemingsterrein. Hoewel de activiteiten van deze dienst zich vooral
lijken te richten op fiscale afroming, is het interessant om te bekijken in hoeverre
deze dienst zich - bijvoorbeeld in het kader van multidisciplinaire onderzoeken met strafrechtelijke ontneming bezighoudt. Behalvè naar de FIOD zijn vragenlijsten
gezonden naar vestigingen van de Economische Controledienst van het ministerie
van Economische Zaken (ECD), de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van
Landbouw en Visserij (AID) en de Dienst Recherchezaken (DRZ) van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Binnen alle arrondissementsparketten is een officier van Justitie belast met de taak
de invoering van de ontnemingswetgeving te begeleiden. Behalve deze 'contactofficieren' zijn per arrondissement twee 'zaaksofficieren' voor deelname aan het
onderzoek benaderd. Hiermee is niet alleen het inzicht vergroot in de wijze waarop
de contactofficieren hun functie hebben vormgegeven, maar ook in de 'ontnemingsgerichtheid' van de overige leden van het OM en in de wisselwerking die zich op
ontnemingsgebied tussen zaaks- en contactofficieren ontwikkeld heeft.
De reden om twee (op een aantal punten van elkaar) afwijkende enquêteformulieren
op te stellen voor rechters-commissarissen (RC's) en leden van de meervoudige
strafkamer, is gelegen in het feit dat zij gezien hun uiteenlopende takenpakket met
verschillende elementen van de ontnemingswetgeving worden geconfronteerd. RC's
hebben tenslotte vooral in de opsporings- en vervolgingsfase met de gevolgen van
de nieuwe ontnemingswetgeving te maken, terwijl rechters die deel uit maken van

13

De bevindingen ten aanzien van de BOD's zijn slechts op enkele plaatsen gedifferentieerd naar een specifieke opsporingsdienst. De lage absolute aantallen, alsmede de geringe onderlinge afwijkingen, maakten
een dergelijke exercitie (meestal) tot een zinloze aangelegenheid.
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de meervoudige strafkamer, zich in de berechtingsfase moeten buigen over de ontnemingsvorderingen van het OM.
De respondenten zijn in de regel rechtstreeks voor deelname aan het onderzoek
benaderd. Dit geldt echter niet voor de zaaksofficieren en de respondenten die bij de
AID werkzaam zijn. De zaaksofficieren zijn door de contactofficieren benaderd.14 Het
hoofd van de afdeling Recherche van de AID heeft in zijn organisatie enkele potentiële respondenten gevonden. In bijlage 2, tabel 1 is per instantie de verdeling tussen
het aantal verstuurde en het aantal teruggezonden vragenlijsten weergegeven. De
respons is over het algemeen bevredigend te noemen: deze varieert van 58% tot
100%. De non-respons is het hoogste onder de chefs van de basiseenheden: van hen
heeft 42% het terugzenden van een enquêteformulier achterwege gelaten. Bij de
interpretatie van de resultaten met betrekking tot deze groep moet derhalve iets
meer terughoudendheid in acht genomen worden. Daarnaast moet niet uit het oog
verloren worden dat het absolute aantal respondenten uit de overige groepen betrekkelijk laag is. Ook dit gegeven noopt tot enige voorzichtigheid bij de interpretatie
van de bevindingen.
Op persoonlijke titel hebben de respondenten, ieder vanuit zijn/haar eigen achtergrond, bij het invullen van de vragenlijsten hun licht laten schijnen over een aantal
relevante aspecten die verband houden met de invoering van de ontnemingswetgeving, zoals:
- organisatorische voorzieningen die in het kader van de ontnemingswetgeving
zijn getroffen;
- kennisverwerving inzake de ontnemingswetgeving;
- opinies over de mate van ontnemingsgerichtheid binnen de eigen organisatie en
de overige dienst(en);
- praktijkervaringen met de ontnemingswetgeving;
- samenwerking met andere instanties;
- meningen over bepaalde onderdelen van het ontnemingsinstrumentarium.
De vraagstelling was steeds op de specifieke doelgroep afgestemd, vandaar dat in
iedere vragenlijst andere accenten gelegd zijn. Ten aanzien van een aantal algemene
aspecten, zoals het eigen kennisniveau aangaande de ontnemingswetgeving, was
een dergelijke differentiatie niet nodig, sterker nog, ongewenst. Zodoende kwam in
alle vragenlijsten ook een aantal identieke vragen voor. De gegevens zijn geanonimiseerd verwerkt en geanalyseerd en zijn derhalve niet meer herleidbaar tot individuen, instanties, regio's of arrondissementen.
Door de BFO's geregistreerde gegevens
De BFO's in de regio's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Midden - op deze
regio's heeft het (kwalitatieve) veldonderzoek zich geconcentreerd - maken beide
gebruik van het BFO-registratiesysteem (BRS). In dit geautomatiseerde systeem wor14

Aanelke contactofficier zijn twee vragenlijsten voor zaaksofficieren meegestuurd. De vragenlijsten zijn
echter rechtstreeks door de zaaksoffrcieren naar het WODC opgestuurd.
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den de gegevens bijgehouden van de ontnemingszaken waarbij het BFO betrokken is.
De mate van betrokkenheid van de BFO's bij deze zaken varieert. Zo kan het zijn dat
men financieel advies geeft aan een rechercheteam in de regio; het kan ook voorkomen dat het BFO participeert in een grootschalig tactisch onderzoek.l5
De gegevens die in het BRS kunnen worden geregistreerd, beslaan het gehele ontnemingstraject, dat wil zeggen van aanmelding tot afdoening. Zo wordt - idealiter - in
het BRS bijgehouden wat de meldende instantie is, op grond van welk(e) delict(en)
natuurlijke of rechtspersonen worden verdacht, op welke goederen beslag is gelegd
en welke waarde deze goederen vertegenwoordigen, wat de rechterlijke uitspraak is
en welk bedrag uiteindelijk is geëxecuteerd.
Beide BFO's hebben ons - op 1 oktober 1995 - de beschikking gegeven over een uitdraai van de zaken die zij in het BRS hebben geregistreerd. Deze zaaksgegevens zijn
statistisch verwerkt en worden besproken in hoofdstuk 4. Opgemerkt dient te worden dat de resultaten die daar worden gepresenteerd, met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd dienen te worden, daar er de volgende beperkingen aan verbonden zijn.
- De eerste, vrijwillige beperking wordt ingegeven door het feit dat het hier slechts
de registratie van 2 van de 25 politieregio's betreft.
- Daarbij komt dat niet alle ontnemingszaken die in de beide regio's plaatsvinden,
door de BFO's in het BRS zijn ingevoerd. Dit wordt deels veroorzaakt door technische en softwarematige storingen, deels door een achterstand in de administratie bij het verwerken van de gegevens.
- De terugkoppeling - door bijvoorbeeld het OM of andere opsporingsinstanties van de zaken waarbij de BFO's betrokken zijn, is niet optimaal, waardoor de
zaaksregistratie vaak niet compleet is.
Het beeld dat op basis van de BRS-gegevens kan worden gepresenteerd is om bovenstaande redenen niet compleet. Niettemin kan uit de twee bestanden in kwestie een
indruk worden verkregen van de soort van zaken waarin de BFO's actief zijn. Daarnaast kunnen de zaken die wel volledig in het BRS zijn ingevoerd - en waarin ook
voldoende terugkoppeling heeft plaatsgevonden - meer vertellen over bijvoorbeeld
de verhouding tussen het door de BFO's berekende wvv en het door de rechter bepaalde wvv.
De BRS-gegevens worden op geaggregeerd niveau gepresenteerd, met andere woorden, er wordt geen onderscheid tussen de BFO's gemaakt; ook hier dient de anonimiteit te worden gewaarborgd.

15

Ook komt het wel voor dat het BFO 'financieel rechercheert' om op deze wijze bijvoorbeeld informatie
van de Criminele Inlichtingen Dienst te veredelen of te genereren. Ook behoort het op deze manier tot
de mogelijkheden om door middel van het natrekken van het uitgavenpatroon van een verdachte van
bijvoorbeeld een bankoverval, bewijsmiddelen te genereren.
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Kwalitatieve wijzen van dataverzameling

Interviews
Om twee redenen is ervoor gekozen om met diverse personen die bij de uitvoering
van de ontnemingswetgeving zijn betrokken, op lokatie interviews af te nemen. In de
eerste plaats is met deze interviews beoogd verdieping aan te brengen in de resultaten die uit de vragenlijsten konden worden afgeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die bij een BFO of bij het OM werkzaam zijn. Daarnaast zijn in het kwalitatieve
deel van het onderzoek ook personen benaderd die tot een doelgroep behoren waarvoor het niet opportuun leek om hen met een enquête te benaderen.
Zoals vermeld, heeft het kwalitatieve onderzoek zich toegespitst op de gang van zaken in de regio's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Midden. Geïnterviewd zijn: 16
- de beide hoofden van de BFO's;
- drie BFO-rechercheurs;

- het hoofd van een districtsrechercheteam;
- twee chefs van basiseenheden;
- twee `taakaccenthouders';17
- een teamleider van de FIOD;
- een sociaal rechercheur;

- de twee contactofficieren ontnemingswetgeving;
- vier zaaksofficieren;
- drie parketsecretarissen;
- drie leden van de meervoudige strafkamer van rechtbanken;
- twee RC's;

- twee functionarissen van Domeinen;
- twee advocaten met ervaring in ontnemingszaken.
De half-open interviews zijn verricht aan de hand van een interviewprotocol dat
- dit varieert per instantie - acht tot tien gespreksonderwerpen bevat. Net zoals voor
de indeling van de vragenlijsten geldt, zijn ook hier vaste onderdelen aan te treffen.
Over zaken als onder meer interne organisatie, samenwerking en ontnemingsinstrumentarium zijn, met uitzondering van de personen die bij Domeinen werkzaam zijn,
alle respondenten ondervraagd. Per groep van respondenten zijn daarnaast ook
meer voor die groep specifieke onderwerpen aan bod gekomen. Daarnaast spreekt
het voor zich dat een algemeen topic als samenwerking verschillende concrete vragen per groep van respondenten oplevert.
Het materiaal dat door middel van de interviews is vergaard, zal in dit rapport soms
als zelfstandige bron worden gebruikt; in de meeste gevallen zal het echter ter aan16

17

Buiten de genoemde regio's hebben ook interviews plaatsgevonden met procureur-generaal mr. D.W.
Steenhuis en enkele vertegenwoordigers van het Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag. Daarnaast
zijn in het kader van de bestudering van casus 12 gesprekken gevoerd met diverse opsporingsambtenaren
uit de regio Twente en de zaaksofficier.
Een taakaccenthouder is een persoon die kan worden aangesproken aangaande de ontnemingswetgeving
voor een van de districten van een politieregio.
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vulling op de resultaten van de vragenlijsten worden gehanteerd. Ook hier geldt dat
de gegevens geanonimiseerd worden gepresenteerd, waardoor zij niet meer herleidbaar zijn tot individuen, arrondissementen of politieregio's.
Ontnemingszaken
In aanvulling op de bovenstaande wijzen van dataverzameling zijn twaalf zaken
geselecteerd die op betrekkelijk willekeurige plaatsen in de hoofdstukken 3 en 5 zijn
afgedrukt. Deze zaken hebben in het rapport vooral een illustratieve betekenis. Bij
het bestuderen van de zaken is in het bijzonder gelet op elementen als de ingestelde
dwangmiddelen, de berekeningswijzen van het wvv en het executietraject.
De eerste tien zaken - waarvan de bestudering plaatsvond in de eerste zes maanden
van 1995 - kunnen als klein of middelgroot worden gekenschetst. In ieder geval zijn
het zaken waarin (a) een SFO niet het meest geëigende middel is, (b) de bewijslast
vaak relatief eenvoudig is en (c) de omvang van het wvv niet exorbitant hoog is. De
dossiers zijn beoordeeld op de arrondissementsparketten in Amsterdam en Arnhem.
Casus 11 en 12 zijn gedurende 1995 `gevolgd' en zijn in februari 1996 `opgetekend'.
Deze casus onderscheiden zich van de eerste tien zaken door het feit dat het hier
twee grote zaken betreft (een hoog wvv), zaken waarin - naast andere dwangmiddelen - tevens een SFO is geopend. Deze casus zijn beoordeeld op basis van de informatie die de betreffende opsporingsinstanties hebben geleverd.18
Zoals vermeld, dienen de casus vooral ter illustratie. Aangezien de keuze voor deze
zaken tamelijk willekeurig is - althans niet het resultaat is van een aselecte steekproef - zijn de resultaten die hiervan afgeleid kunnen worden, waarschijnlijk niet
representatief voor de arrondissementelijke, laat staan de landelijke gang van zaken.
1.4

Opbouw van het rapport

De indeling van het rapport loopt parallel aan de in paragraaf 1.2 onderscheiden
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de beleidsmatige context rondom de ontnemingswetgeving geschetst. In hoofdstuk 3'wordt aandacht besteed aan de organisatorische voorzieningen die de diverse instellingen hebben getroffen, en wordt nader ingegaan op de mate van praktijkervaring en samenwerking van de diverse instellingen en actoren. In hoofdstuk 4 wordt - met de nodige slagen om de arm en in termen van aantallen ontnemingszaken - aandacht besteed aan de meer kwantitatieve
aspecten van de ontnemingswetgeving; dit gebeurt aan de hand van geregistreerde
gegevens. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het ontnemingsinstrumentarium en daarmee
aan de vraag met welke problemen men tijdens de praktische gang van zaken wordt
geconfronteerd.
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Casus 12 betreft een ontnemingszaak uit de regio Twente. De casusbeschrijving vormt een afgeleide
van een verzoek van de politiële en justitiële autoriteiten in genoemde regio om een grootschalig fraudeonderzoek te evalueren. Zie over dit laatste aspect meer in Nelen e.a. (1995).

z
Uitgangspunten van het beleid

De ontnemingswetgeving staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter
geheel, namelijk van beleid dat erop is gericht de 'buitgerichte' aanpak binnen de
opsporingsinstanties en het OM te stimuleren. In dit hoofdstuk wordt de beleidsmatige context waarin de ontnemingsactiviteiten moeten gedijen, uiteengezet. In
de wetenschap dat bij het totstandkomen van beleid en wetgeving andere factoren
en belangen een rol spelen dan bij de invoering daarvan, wordt nagegaan hoe de
actoren binnen de organisaties die rechtstreeks met de regelgeving te maken hebben, zich beleidsmatig op het werken met het ontnemingsinstrumentarium hebben
ingesteld. Deze contourenschets dient als opmaat voor de empirische beschrijving
in de hoofdstukken 3 t/m 5, van de wijzen waarop in de praktijk van de regelgeving
gebruik wordt gemaakt.
Omdat de dataverzameling van dit onderzoek eind 1995 is afgesloten en beleid over
het algemeen onderhevig is aan verandering - ten aanzien van de ontnemingswetgeving in het bijzonder als gevolg van de zich ontwikkelende jurisprudentie kan niet worden uitgesloten dat de tussenstand, die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, op een aantal punten aan actualiteitswaarde heeft ingeboet.
2.1

Sturing, samenwerking en organisatie

2.1.1

Centrale overheid en openbaar ministerie

Binnen het departement van Justitie alsmede binnen de leiding van het OM bestond
reeds voor de beoogde datum van inwerkingtreding van de wetgeving de overtuiging
dat de ontnemingsmaterie dusdanig complex was dat de oprichting van een projectgroep - die de implementatie van de regelgeving zou voorbereiden en begeleiden dringend gewenst was. Deze projectgroep heeft van 1 mei 1992 tot 1 juli 1994 gefunctioneerd. De rol van de projectgroep - ten behoeve van de opsporingsinstanties, het
OM en de zittende magistratuur - kan worden geschetst als faciliterend en stimulerend.19 De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke implementatie van de
ontnemingswetgeving en de daarmee gepaard gaande veranderingen berustte bij
de veldorganisaties zelf.
Uit het eerste rapport van het WODC inzake de ontnemingswetgeving (Nelen e.a.,
1994) kan worden opgemaakt dat de representanten van de verschillende veldorga-

19

Binnen de projectorganisatie waren vier werkgroepen actief, die zich ieder met een specifiek deelterrein
van de in te voeren wetgeving bezighielden. Het betrof hier respectievelijk de werkgroepen 'Opleiding',
'De organisatie van het OM', 'De verhouding tussen politie/BFO/BOD en het OM' en 'Plukze-internationaal'.
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nisaties over het algemeen goed te spreken waren over de ondersteuning vanuit de
bovengenoemde projectgroep. In hetzelfde rapport wordt echter ten aanzien van het
implementatieproces ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Zo bleek
dat een jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving nog maar op beperkte
schaal gebruik gemaakt werd van de nieuwe mogelijkheden om wvv af te romen.
Vooral het OM bleef in dezen in gebreke. Zowel bij het toepassen van het ontnemingsinstrumentarium als bij de aanpassing van de parketorganisatie werd vanuit deze
organisatie aanvankelijk een grote mate van terughoudendheid in acht genomen.
Het was dan ook bepaald niet verwonderlijk dat de extra middelen die met het oog
op de invoering van de ontnemingswetgeving ten behoeve van het OM waren vrijgemaakt, al snel `verdampt' (dat wil zeggen, voor andere doeleinden aangewend)
bleken te zijn.
Teneinde het ontnemingsproces de broodnodige impuls te geven besloot de vergadering van procureurs-generaal (PG's) begin 1994 tot een verdergaande intensivering
van de implementatie van het ontnemingsinstrumentarium. De belangrijkste injecties om binnen de arrondissementen tot een structurele aanpak van ontnemingszaken te komen bestonden uit het opstellen van het `Stappenplan voor de stimulering van Plukze' en de oprichting van het Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag
(CABB). Op de positie van deze instantie zal later in deze paragraaf nader worden
ingegaan, allereerst komt het betreffende stappenplan kort aan bod. Met het stappenplan werd het volgende beoogd.
- De samenwerking tussen het OM en de politie verbeteren teneinde het aanbod
van ontnemingszaken zowel qua kwantiteit als qua kwaliteit naar een hoger
niveau te tillen.
- De inrichting van de parketten beter af te stemmen op de behoeften van de bij
de ontnemingswetgeving betrokken personen en instanties.
- Een adequaat registratiesysteem op de parketten te realiseren. Een dergelijk systeem zou enerzijds als `procesbewaker' moeten fungeren en zou tevens de ovj's
moeten waarschuwen voor procesmatige risico's die zich kunnen voordoen bij
het beslag en beheer van voorwerpen. Anderzijds zou met een registratiesysteem
inzichtelijk moeten worden gemaakt welke belasting de toepassing van de ontnemingsregelgeving met zich meebrengt en welke resultaten met het ontnemen
van wvv worden geboekt.
Het stappenplan ging uit van een groeimodel: de eerste helft van 1994 werd aangemerkt als een `voorwaardenscheppende fase'. In de tweede helft van hetzelfde jaar
zou in elk arrondissement een `Plukzeplan' ontworpen moeten zijn en een begin
moeten zijn gemaakt met de aanpak van de organisatorische en administratieve
knelpunten. In 1995 zou dit proces moeten zijn voltooid en zouden de parketten in
organisatorisch opzicht gereed moeten zijn om het ontnemingsinstrumentarium ten
volle te benutten.
In de loop van 1994 werd conform bovenstaand uitgangspunt in elk arrondissement
een plan van aanpak geconcipieerd en was men zover dat er per arrondissement een
ovj was aangewezen als aanspreekpunt inzake ontnemingsaangelegenheden. Deze
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`contactofficieren Plukze' waren op ressortelijk niveau verenigd in het Ressortelijk
Plukze Overleg (RPO) - hieraan nam ook de Plukze-advocaat-generaal deel - en op
landelijk niveau in het Landelijk Plukze Overleg (LPO). Het laatste gremium stond
onder leiding van de PG-portefeuillehouder ontnemingszaken en bestond uit vertegenwoordigers van de RPO's, het CABB en het ministerie van justitie.

Het feit dat in de vernieuwde OM-organisatie de hiërarchische verhoudingen tussen
het ressorts- en arrondissementsparket zijn weggevallen - tussen het College van
PG's en de arrondissementsparketten bestaat nu een rechtstreekse (sturings)relatie
- komt ook in de landelijke overlegstructuur tot uitdrukking. Aan het LPO nieuwe
stijl - dat overigens vanwege de wrevel die in de rechtspraktijk ten aanzien van de
term 'Plukze' bestaat, is omgedoopt in het Landelijk Ontnemingsoverleg (LOO) nemen niet langer RPO-vertegenwoordigers deel. In het overleg participeren representanten van het Hoofdofficierenberaad, een viertal materiedeskundigen vanuit de
parketten, vertegenwoordigers van het CABB en een afgevaardigde vanuit de Raad
van Hoofdcommissarissen. De voorzitter van het LOO is nog steeds de PG-portefeuillehouder ontnemingszaken. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
beleid dat in het College van PG's wordt vastgesteld.
Met de samenstelling van het LOO wordt beoogd een brug te slaan tussen het landelijke OM-beleid en de ontnemingspraktijk. De facto wordt namelijk het ontnemingsbeleid in het LOO `voorgekookt'. De aanwezigheid van praktijkmensen bij dit overleg
garandeert bovendien dat signalen vanuit het OM en de overige veldorganisaties die
met de ontnemingsregelgeving te maken hebben, de PG-portefeuillehouder bereiken. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie heeft vooral betekenis voor een betere afstemming van het OM-beleid op dat van de politie en vice versa.
Op voorstel van het LOO werd door de vergadering van PG's voor 1995 als uitgangspunt genomen dat per zaaksofficier gemiddeld tien 'kale' ontnemingsvorderingen
moesten worden ingesteld.20 Krachtens deze beleidslijn hadden in het afgelopen
jaar minimaal 3.400 ontnemingszaken aanhangig moeten worden gemaakt.21 Of dit
streefcijfer ook is gehaald, komt in paragraaf 4.2 aan de orde. Op deze plaats beperken we ons tot de constatering dat de 'tien-zakennorm' een definitieve bevestiging
vormt van het streven van het OM om de ontnemingswetgeving op een zo breed
mogelijk terrein in te zetten. Hoewel de memorie van toelichting (MvT) en de memo20

Met een kale ontnemingsvordering wordt gedoeld op zaken waarbij van een SFO of het leggen van conservatoir beslag geen sprake is. Eventuele 'afro omboetes' dienen in dit verband nadrukkelijk niet te worden
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gezien als een vorm van ontneming op grond van artikel 36e WvSr.
In het LOO werd al snel duidelijk dat men het niet in bedragen, maar in aantallen zaken diende te zoeken.
Daar ervaringscijfers ontbraken, heeft men via een (kleinschalige) Inventarisatie op een drietal arrondissementsparketten geprobeerd te achterhalen in hoeveel van de zaken in voorraad - eventueel na verder
onderzoek - een ontnemingsvordering ingediend zou kunnen worden. Gerelateerd aan het aantal zaaksofficieren, resulteerde dit uiteindelijk in tien ontnemingsvorderingen per officier. Overigens is het nooit
de bedoeling geweest dat de tien-zakenrichtlijn de in geld uitgedrukte departementale ramingen (zoals
weergegeven in bijlage 2, tabel 2) zouden vervangen. Belde normen dienen los van elkaar te worden
beoordeeld.
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rie van antwoord (MvA) bij wetsvoorstel nr. 21 504 ruimte laten voor een dergelijke
ruime toepassing, kan niet worden ontkend dat tijdens de parlementaire behandeling de meeste kamerleden de ontnemingsregelgeving primair beschouwden als een
complementair instrument in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. In
paragraaf 4.2 zal worden geschetst hoe binnen de verschillende veldorganisaties die
met de ontnemingsregelgeving te maken hebben, wordt aangekeken tegen deze
tien-zakenrichtlijn.
Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag / Bureau Ontnemingswetgeving
Een belangrijke rol bij de uitvoering van de ontnemingswetgeving is weggelegd voor
het CABB. Deze instantie werd in 1993 in het leven geroepen teneinde het OM - en in
mindere mate de opsporingsinstanties en de zittende magistratuur - in complexe
ontnemingszaken te ondersteunen bij de uitvoering van de beslag-, beheer- en executietaken. Uitgangspunt bij de oprichting was dat het CABB zijn werkzaamheden
zou verrichten op verzoek van en in overleg met de lokale parketten. Met nadruk
werd gesteld dat de zaaksofficieren uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de te
nemen stappen in het ontnemingstraject.
Het CABB heeft een `helpdesk' ten behoeve van de gehele strafrechtsketen (opsporingsinstanties, OM, zittende magistratuur) ingericht en geeft ten minste zes keer per
jaar een nieuwsbrief uit. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de laatste
ontwikkelingen op ontnemingsgebied, in het bijzonder aan relevante jurisprudentie
op dit terrein. Het CABB biedt, in samenwerking van Kluwer-Datalex, sinds 1 april
jongstleden alle jurisprudentie aan op CD-ROM. Op initiatief van het CABB zijn ten
behoeve van de problematiek rondom het beheer en waardebehoud van in beslag
genomen goederen inmiddels netwerken van deskundigen en bewaarders opgezet.
Met betrekking tot de registratie van beslagen bestaat het voornemen nog dit jaar
een geautomatiseerd systeem bij het CABB op te zetten.
Het CABB voert tevens het secretariaat van het LOO (voorheen LPO). In dit landelijke
overleg is recentelijk het voorstel aangenomen om het bureau deel uit te laten
maken van de vernieuwde OM-organisatie. Beheersmatig was het CABB de eerste
jaren van haar bestaan nog een instelling van het ministerie van Justitie, maar na de
in het kader van de reorganisatie binnen dit departement doorgevoerde scheiding
tussen beleid en uitvoering, lag het volgens de deelnemers aan het LOO alleszins in
de rede om de instelling op te laten gaan in het OM. Als gevolg van deze herschikking
dient het CABB de advisering op zaaksniveau aan de zittende magistratuur te beëindigen.
In de visie van het CABB dient de nieuwe positionering van het bureau gepaard te
gaan met een nieuwe naam (Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie, ofwel BOOM) en met een aanzienlijke uitbreiding van taken en bevoegdheden.
Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het bieden van beleidsondersteuning
aan de PG-portefeuillehouder. Daarnaast wordt voorgesteld om de advisering van
ovj's in grote, complexe ontnemingszaken - in het reorganisatieplan wordt geschat
dat het hier om ongeveer 20% van het totale aantal ontnemingszaken gaat - minder
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vrijblijvend te maken dan momenteel het geval is. Zo zou bij verhaalsbeslagen op
voorwerpen met een hogere waarde dan een nader door het LOO te bepalen bedrag
- in beginsel vooraf - overleg dienen plaats te vinden met het BOOM. Ten behoeve
van het verhogen van de financiële kennis binnen het OM en, in het verlengde daarvan, het vergroten van de mogelijkheden om daadwerkelijk sturing te geven aan de
opsporingsdiensten wordt verder voorgesteld een aantal accountants bij het BOOM
aan te stellen. Deze moeten in de optiek van het BOOM in alle ontnemingszaken
waarin een SFO is gevorderd, enlof waar het wvv vermoedelijk ten minste f 25.000
bedraagt, verplicht door de ovj worden ingeschakeld. Het aantrekken van eigen
accountants laat overigens onverlet dat in voorkomende gevallen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om financiële deskundigheid op ad hoc basis te
betrekken van de CRI of van commerciële accountantskantoren. Met het oog hierop
is een raamcontract geconcipieerd waarin de inbreng van twee commerciële accountantskantoren is geregeld. In hoofdstuk 3 zal de rol van deze (potentiële) externe
partners nader worden belicht.
Het BOOM bestaat thans uit een directeur, de landelijke executie-ovj, een specialist
op het terrein van het civiel- en het beslagrecht en een management-assistent.
Mocht de beoogde uitbreiding van bevoegdheden en taken worden geconcretiseerd,
dan valt eveneens een uitbreiding van personeel en middelen te verwachten.
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Tot medio 1995 waren de arrondissements- en ressortsparketten verantwoordelijk
voor de executie van door de rechter opgelegde ontnemingsmaatregelen. In deze
situatie is in die zin verandering gekomen dat sindsdien op voordracht van het College van PG's de tenuitvoerlegging is opgedragen aan het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB) te Leeuwarden. De executie geschiedt onder verantwoordelijkheid van
en in nauwe samenwerking met de landelijke executie-ovj. Met deze centralisatie
wordt een eenduidig, landelijk geldend executiebeleid nagestreefd.
Coordinatie Commissie Plukze
Reeds in verschillende publikaties (onder meer Van Asten e.a., 1995) is vastgesteld
dat de opbrengsten in de eerste jaren na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving ver zijn achtergebleven bij de ramingen. Op de oorzaken daarvan zullen we
later ingaan, hier stellen we vast dat de tegenvallende resultaten de belangrijkste
aanleiding vormden voor het besluit van de Ministerraad (14 juli 1994) om de Stuurgroep fraudebestrijding en de Ministeriële commissie fraudebestrijding te betrekken
bij het bewaken van de voortgang van het beleid inzake ontnemingsactiviteiten.
Met het oog op deze taakstelling is de Coordinatie Commissie Plukze (CCP) ingesteld, waarin representanten van respectievelijk de departementen van justitie, van
Binnenlandse Zaken en van Financiën, een ovj, het BOOM en de PG-portefeuillehouder ontnemingszaken zitting hebben. De laatste fungeert ook in dit gremium als
voorzitter. De meerwaarde van de CCP wordt vooral gezocht in de analyse van knelpunten en de verbetering van de interdepartementale afstemming op ontnemings-
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gebied; het laatste heeft onder meer betrekking op de verdeling van de opbrengsten.
Zo heeft de Werkgroep Taakstelling Plukze van de CCP de verdeling van zaken tussen
de fiscus en Justitie bestudeerd, teneinde na te gaan of het uitgangspunt dat de belastingdienst twee derde deel van de ontnemingsopbrengsten en Justitie een derde
deel genereert, op juiste gronden is gebaseerd. In bijlage 2, tabel 2 is weergegeven
hoe de ontnemingsopbrengsten volgens de door het ministerie van Justitie bijgestelde ramingen er vanaf 1995 uit zouden moeten zien.
Een probleem, waarop ook de bovengenoemde werkgroep van de CCP is gestuit,
vormt het feit dat de opbrengsten die direct of indirect met de ontnemingsregelgeving samenhangen, door de belastingdienst niet als zodanig worden geregistreerd.
Ook het OM heeft op dit gebied - de registratie van inspanningen en opbrengsten de zaken nog niet op orde. In hoofdstuk 3 zal worden bezien hoe de registratie op
arrondissementsniveau gestalte krijgt; op deze plaats beperken we ons tot een korte
beschrijving van de pogingen om een geautomatiseerd systeem te ontwerpen teneinde tot een eenduidige vorm van registratie te komen.
Ten aanzien van de binnen het OM aanwezige administratieve bedrijfsprocessen
dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de stappen die zijn gezet
om de procesbewaking in individuele ontnemingszaken te versterken en anderzijds
de pogingen die zijn ondernomen om meer inzicht te verkrijgen in de ontnemingsresultaten als geheel. Op het terrein van de procesbewaking is tot dusverre de
meeste vooruitgang geboekt. Zo zijn 17 standaardformulieren ontworpen, die in het
automatiseringssysteem van het OM (Compas) zijn ondergebracht. In voorkomende
gevallen - bijvoorbeeld bij het indienen van een vordering tot het verlenen van een
machtiging SFO - kunnen ovj's met behulp van dit systeem onmiddellijk beschikken
over het gewenste standaardformulier.
Om meer inzicht te verkrijgen in de invoer, de doorvoer en de uitvoer van ontnemingszaken is het bevragingssysteem Rhapsody aangepast. Hiermee zou in theorie
de relevante informatie uit Compas moeten kunnen worden gehaald. Uiteraard
moeten dan wel alle voor de ontnemingsregelgeving bestemde velden - 27 in totaal in Compas zijn ingevuld. Zonder al te veel vooruit te willen lopen op de bevindingen
in het volgende hoofdstuk aangaande de wijze waarop de registratie in de praktijk
wordt vormgegeven, kan nu reeds worden gesteld dat de thans beschikbare managementinformatie zowel kwantitatief als kwalitatief onder de maat is. De kwartaaloverzichten van het BOOM over de geboekte resultaten zijn bijvoorbeeld nog niet gebaseerd op gegevens die rechtstreeks uit Compas afkomstig zijn, maar op cijfers die
door de verschillende ressorts- en arrondissementsparketten op uiteenlopende
wijzen zijn verzameld. Om deze reden zijn de bedoelde overzichten dan ook verre
van volledig.
2.1.2

Opsporingsinstanties

In het eerste verslag van dit onderzoek werd geconstateerd dat het ontnemen van
criminele winsten aanvankelijk een exclusieve aangelegenheid van de BFO's - en in
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fiscaal opzicht - van de FIOD was. Deze constatering staat haaks op het uitgangspunt
om alle opsporingsambtenaren te doordringen van de noodzaak om een buitgerichte
denktrant te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is binnen de politie op verscheidene
wijzen getracht deze discrepantie tussen beleid en uitvoering te verkleinen. Aanvankelijk was daarbij de hoop vooral gevestigd op de inbreng van `kerninstructeurs'.
Deze werden geacht om, na een stoomcursus van enkele dagen, de reguliere politiemensen de basisvaardigheden van het ontnemen van wvv bij te brengen. Dit initiatief is in de praktijk nimmer tot wasdom gekomen. De belangrijkste reden daarvoor
is dat de opleiding van de kerninstructeurs ontoereikend was om het gewenste doel
te realiseren. Daarnaast ontbrak - als gevolg van een gebrek aan belangstelling voor
de ontnemingsmaterie bij het midden- en topkader van de politie - een planningen-controlecyclus waaraan de vorderingen op ontnemingsgebied konden worden getoetst. In het rapport van Van Asten e.a. (1995) wordt geconcludeerd dat er geen
gezamenlijke keuzes werden gemaakt ten aanzien van de toepassing en de uitvoering van de ontnemingswetgeving. Het belang van de regelgeving voor de politiepraktijk kwam bijvoorbeeld lang niet in alle jaarplannen van de politie tot uitdrukking.
Het OM drong daar tot voor kort ook niet op aan. Deze omissie is inmiddels hersteld,
althans in die zin dat vanuit het LOO - en overigens ook de CCP - druk wordt uitgeoefend op de politie om zich aan de beleidsplannen te committeren. Zo is, teneinde
de afstemming tussen politie en justitie op lokaal niveau te verbeteren, zowel de
korpsbeheerders, de korpschefs als de hoofdofficieren gevraagd in de lokale driehoek aandacht aan de ontnemingswetgeving te besteden. Daarnaast heeft op instigatie van het CCP de minister van Binnenlandse Zaken door middel van twee brieven
de korpschefs dringend verzocht om het onderwerp ontneming in de jaarplannen op
te nemen.
In het proces om de politie tot daadkracht te bewegen bij de buitgerichte opsporing
speelde tot voor kort ook de Begeleidingscommissie BFO's een belangrijke rol. Deze
commissie had een drieledige taak:
- de totstandkoming en het verder functioneren van een landelijk dekkend netwerk van BFO's te begeleiden en ondersteunen;
- voor de centrale overheid beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor bestuurlijke,
justitiële en politiële autoriteiten;
- de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gevraagd, maar ook ongevraagd
adviseren over onderwerpen die verband houden met BFO's.
De Begeleidingscommissie BFO's heeft eind 1995 besloten haar activiteiten te staken.
Hiervoor zijn twee redenen aangevoerd: de overlap met de taakstelling van de CCP
en het gebrek aan mogelijkheden om de ontwikkelingen binnen de BFO 's te sturen.
Het knelpunt was èn is dat de voor de BFO's bestemde gelden `ongelabeld' naar de
regio's vloeien. Binnen de instituten die de opleiding verzorgen van de basispolitie
wordt slechts summier aandacht besteed aan de ontnemingsregelgeving. Op de
rechercheschool wordt het onderwerp daarentegen diepgaander behandeld. Hier
bestaan opleidingsmodules die zijn toegesneden op de doelgroep van financieel
rechercheurs / BFO-medewerkers.
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Het mislukken van het experiment met de kerninstructeurs en het gebrek aan voldoende aandacht voor de ontnemingsregelgeving in de basisopleiding hebben de
BFO's in een aantal regio's ertoe gebracht de opleiding van de basispolitie naar zich
toe te trekken. Deze ontwikkeling strookt niet geheel met de taakstelling die de BFO's
is toebedeeld. Krachtens deze taakstelling worden de BFO-medewerkers weliswaar
geacht om - naast het verlenen van ondersteuning op ontnemingsgebied en het
veredelen van (financiële) informatie van de Criminele Inlichten Dienst (CID) - de
buitgerichte aanpak korpsbreed onder aandacht te brengen en te stimuleren, maar
het daadwerkelijk opleiden van operationele politiemensen kan hiertoe uiteraard
niet gerekend worden. Volgens Van Asten e.a. (1995) zou de basispolitie met behulp
van een korte, op maat gesneden opleiding elementaire kennis omtrent de ontnemingsregelgeving moeten worden bijgebracht. De BFO's moeten in de optiek van
deze auteurs van hun opleidingstaak worden ontheven. Door in het bedrijfsprocessensysteem één of meer verplichte velden op te nemen die betrekking hebben op de
vaststelling van de waarde van het verkregen voordeel, dient de ontnemingsmaterie
tot de dagelijkse routine van de reguliere dienders te gaan behoren. In hoofdstuk 3
zullen we nagaan in hoeverre de basiseenheden zich het ontnemen van w v reeds
eigen hebben gemaakt.
Financieel rechercheren
Een ontwikkeling die in de afgelopen jaren in toenemende mate het ontnemingsvraagstuk van een nieuwe dimensie heeft voorzien, is de toegenomen belangstelling
binnen de politie voor het concept van `financieel rechercheren'. In een rapport van
de Adviescommissie Criminaliteit (ACC) van de Raad van Hoofdcommissarissen
(1995) wordt het begrip financieel rechercheren omschreven als `de gerichtheid op
geld in het kader van de criminaliteitsbeheersing, die een functie heeft op een drietal gebieden:
1
informatiepositie en informatie-analyse (enerzijds persoons- of zaakgericht,
anderzijds meer strategisch gericht op verschijnselen of bijvoorbeeld branches);
2 bewijsvoering gericht op delictsoorten en concrete activiteiten, zoals de aanpak
van witwassen en het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel;
3 inzet op andere dan (repressieve) strafrechtelijke resultaten, zoals bestuurlijke
sancties, preventieve advisering en schadeverhaal door bedrijfsleven of overheid.'
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het ontnemen van wvv slechts een (mogelijk)
onderdeel is van het bredere begrip financieel rechercheren. Toepassing van het
laatstgenoemde concept hoeft met andere woorden niet per definitie uit te monden
in een ontnemingsvordering, maar dient ook andere doelen.
De tendens in de richting van financieel rechercheren wordt gemarkeerd door de
oprichting van het landelijk rechercheteam (LRT). Krachtens de Regeling Landelijk
Rechercheteam (artikel 2 lid 3) is voor het LRT een belangrijke taak weggelegd bij het
doen van onderzoek naar misdrijven die gezien hun ernst of frequentie dan wel het
georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk vormen
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op de rechtsorde; voor de opsporing en vervolging van misdrijven wordt een hoge
mate van financiële en fiscale deskundigheid noodzakelijk geacht. Het laatste
onderstreept de nadruk die naar verwachting door het LRT op financieel
rechercheren zal dienen te worden gelegd.
Financieel rechercheren dient echter geenszins een exclusieve aangelegenheid van
het LRT te worden. Het is expliciet de bedoeling dat ook op regionaal en interregionaal niveau deze zienswijze het rechercheproces aanzienlijk zal beïnvloeden en
verrijken. De gevolgen van deze ontwikkeling voor de organisatie van de politie zijn
reeds merkbaar. Zo zijn in sommige regio's, zoals Rotterdam-Rijnmond en Twente,
specialistische units ingericht op het terrein van de financieel-economische criminaliteit. De BFO's in deze regio's zijn in deze nieuwe entiteiten opgegaan en hun
takenpakket is aanzienlijk uitgebreid: behalve het eigenhandig verrichten van ontnemingsactiviteiten in grote, complexe zaken zullen zij het proces van financieel
rechercheren in de brede zin des woords vorm moeten geven.
Financiële expertise
Specifieke deskundigheid op financieel gebied is binnen de politie verder voorhanden binnen de afdeling forensische accountancy van de divisie Centrale Recherche
Informatie (DCRI). Omdat de capaciteit van deze afdeling beperkt is, worstelt de politie - net als het OM - met de vraag hoe op korte termijn in de behoefte aan financiële
expertise kan worden voorzien. Een van de opties is het inhuren van deskundigheid
bij commerciële instituten. In hoofdstuk 3 zal op deze mogelijkheid nader worden
ingegaan. Hier beperken we ons tot de constatering dat ten aanzien van het uitbouwen van de financiële deskundigheid de gedachten vaak direct uit lijken te gaan
naar het aantrekken van registeraccountants. De ten behoeve van opsporingsonderzoeken benodigde financiële ondersteuning hoeft echter lang niet altijd van een
dergelijk hoog niveau te zijn. In een rapport van de Werkgroep OM-politie (1994) is
geïnventariseerd welke vormen van ondersteuning de politie zoal ter beschikking
staan. In hetzelfde rapport is tevens een model voor het opmaken van financiële
rapportages terug te vinden. Wat het laatste aspect aangaat, kan nog worden opgemerkt dat het College van PG's deze blauwdruk inmiddels tot standaardrapportagevorm heeft verheven.
Behalve de hierboven genoemde heroverweging ten aanzien van de taken die de
BFO's geacht worden te vervullen, heeft op beleidsniveau lange tijd de verlenging
van het convenant tussen de departementen van justitie, van Binnenlandse Zaken
en van Financiën inzake de detachering van medewerkers van de belastingdienst
bij de BFO's, ter discussie gestaan. Het oorspronkelijke convenant, dat ertoe diende
de BFO's voor langere tijd van hoogwaardige financiële en fiscale experts te voorzien, had een looptijd van 1 januari 1992 tot 1 januari 1996. Vooral binnen het ministerie van Financiën bestond aanvankelijk enige aarzeling deze termijn met een
aantal jaren te verlengen. Deze terughoudendheid vloeide voort uit de overtuiging
dat de medewerkers van de belastingdienst door de politie niet op de juiste wijze
werden ingezet en aangestuurd om een optimaal resultaat te bewerkstelligen. Om
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het rendement van de inspanningen op het terrein van financieel rechercheren te
verhogen en omdat het departement verantwoordelijk wilde blijven voor het functioneren van medewerkers van de belastingdienst, voelde Financiën er aanvankelijk
dan ook weinig voor de uitleenconstructie te continueren. Veeleer ging de voorkeur
uit naar een hechtere vorm van samenwerking tussen de verschillende opsporingsinstanties.
Het compromis dat uiteindelijk uit de bus is gerold, behelst dat aan de gedetacheerde medewerkers van de belastingdienst de keuze is gelaten om definitief naar de
politie over te stappen dan wel in het oude nest terug te keren; voor de BFO's die als
gevolg van deze regeling ernstig aan kwaliteit zouden inboeten, alsmede voor de
BFO's die op grond van het feit dat zij nog niet zo lang bestaan nog onvoldoende
financiële expertise hebben op kunnen bouwen, is de mogelijkheid gecreëerd alsnog
medewerkers van de belastingdienst aan te trekken.
Het nieuw gesloten convenant loopt tot uiterlijk 1 mei 1998. Op die datum moet binnen de regionale politiekorpsen een structurele voorziening voor financiële expertise zijn getroffen.
Bijzondere opsporingsdiensten
De BFO's hebben zich verenigd in het'BFO-platform teneinde ervaringen op het gebied van ontnemen en financieel rechercheren uit te wisselen. Sinds kort neemt ook
een vertegenwoordiger van het BOD-platform aan de vergaderingen van dit orgaan
deel. Het laatste duidt op een toenemende belangstelling binnen de BOD's voor de
ontnemingsregelgeving. Dit gegeven komt ook tot uitdrukking in het feit dat de
dienst die het meeste met de ontnemingsregelgeving te maken heeft (de FIOD) in
kwartaal- en jaarverslagen structureel aandacht heeft geschonken aan de ontnemingsmaterie. Tevens kan uit het feit dat binnen de meeste BOD's in de opleidingssfeer ruimte is of wordt gecreëerd voor de strafrechtelijke wijze van ontnemen,
worden afgeleid dat de BOD's zich sterker dan voorheen op de ontnemingsmaterie
oriënteren. Niettemin moet worden geconstateerd dat de BOD's vanwege hun achtergrond nog steeds meer vertrouwd zijn met andersoortige vormen van ontneming.
Te denken valt daarbij in het bijzonder aan het fiscale afromingstraject. Overigens
moet hierbij onmiddellijk worden aangetekend dat het bewandelen van het laatste
traject niet zelden de meest efficiënte en effectieve weg blijkt te zijn. In de laatste
constatering schuilt ook een gevaar, namelijk dat de BOD's te gemakkelijk terugvallen
op traditionele vormen van ontneming en daarmee de strafrechtelijke en strafvorderlijke mogelijkheden onvoldoende benutten. In hoofdstuk 3 zullen we op dit thema
voortborduren en nagaan welke stappen de verschillende BOD's op het gebied van
(strafrechtelijke) ontneming reeds hebben gezet.

Uitgangspunten van het beleid

2.2

Instrumentarium

2.2.1

Berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel

33

De wet geeft voor het vaststellen van de hoogte van het wvv de volgende aanwijzingen.
- De rechter stelt het bedrag vast waarop het voordeel wordt geschat; hij heeft de
vrijheid om het bedrag van de ontnemingsmaatregel lager vast te stellen dan het
geschatte voordeel (artikel 36e lid 4 WvSr. en Hoge Raad (HR) 12 september 1995,
nr. 99.977),22
- Het voordeel wordt verkregen door middel van of uit baten van een strafbaar feit.
- Onder voordeel is besparing van kosten begrepen (artikel 36e lid 4 WvSr.).
- Aan een benadeelde in rechte toegekende vorderingen worden in mindering gebracht op de omvang van het bedrag waarop het wvv is geschat (artikel 36e lid 6
WvSr.).
- Bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel wordt rekening gehouden met uit
hoofde van eerdere beslissingen opgelegde ontnemingsmaatregelen (artikel 36e
lid 7 WvSr.).
- Indien het voordeel betrekking heeft op een voorwerp, kan de rechter het voordeel schatten op de marktwaarde of de verkoopopbrengst van dat voorwerp ten
tijde van de beslissing; eventuele waardevermeerdering van het voorwerp kan
dus worden verdisconteerd.
In de MvT en de MvA wordt als ratio van de ontnemingsmaatregel genoemd het
terugbrengen van de veroordeelde in de vermogenspositie die zou hebben bestaan
als hij het strafbare feit niet zou hebben gepleegd. Het LOO heeft, op voorstel van het
BOOM, hieraan de conclusie verbonden dat de hoogte van het voordeel moet worden
bepaald door het maken van een vermogensvergelijking van de financiële positie
van de veroordeelde direct voor het uitvoeren en direct na het voltooien van het
betreffende strafbare feit. Het wvv is dan de vermogensaanwas van de veroordeelde,
welke uitsluitend het gevolg is van het plegen van het strafbare feit in kwestie, vermeerderd met de eventuele vruchten daarvan.
Een belangrijk discussiepunt wordt gevormd door de vraag of, en zo ja in hoeverre,
kosten die door de veroordeelde zijn gemaakt, in mindering moeten worden gebracht op het berekende bedrag aan wvv. In een uitspraak van 13 april 1994 (parketnummer 10393/93) beantwoordde de rechtbank Rotterdam deze vraag negatief. Zij
overwoog dat de kosten verbonden aan de inkoop en vervoer van heroïne niet in
mindering moesten worden gebracht op het bedrag van wvv, omdat deze 'bedrijfskosten' op hun beurt ook weer betrekking hadden op verboden handelingen. Deze

22

Volgens de HR mag de rechter bij de bepaling van het te betalen bedrag desgewenst met andere factoren
rekening houden, zoals de consumptie van voordeel en de resterende verhaalsmogelijkheden bij de veroordeelde (het draagkrachtbeginsel). In hoofdstuk 5 komen we op de mogelijke gevolgen van dit arrest
terug.
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lijn lijkt door andere rechtsprekende organen echter niet gevolgd te worden. De
meeste rechters lijken wel degelijk de kosten te verdisconteren met het berekende
bedrag aan wvv Omstreden is echter nog wel de vraag welke kosten in dit verband
relevant zijn. Het OM heeft geopteerd voor de beleidslijn om alleen de 'noodzakelijke' kosten die bij de uitvoering van het delict zijn gemaakt, mee te wegen. Dit
betekent dat de kosten die ter voorbereiding van de delictpleging worden gemaakt
- zoals de reiskosten om met mededaders in overleg te treden - buiten beschouwing
moeten blijven.
In paragraaf 5.2 zal nader worden bezien hoe de bovenstaande richtlijnen door de
verschillende actoren in de ontnemingspraktijk worden gepercipieerd.
2.2.2

Conservatoir beslagen het gebruik van een SFO

Behalve de tien-zakennorm en de vaststelling wat als wvv moet worden beschouwd,
is in het LOO nog een aantal andere belangrijke uitgangspunten geformuleerd die
inmiddels door het College van PG's zijn verheven tot richtlijnen. Zo dienen ontnemingsvorderingen ten minste f 1.000 te bedragen en is verhaalsbeslag in beginsel
pas mogelijk bij een wvvvan minimaal f 10.000. Een SFO wordt pas een reële optie
op het moment dat uit onderzoek blijkt dat het wvv minimaal f 25.000 bedraagt en
tevens het vermoeden bestaat dat het bedrag aan voordeel dè f 100.000 te boven
gaat.
Bij conservatoir beslag op - in het bijzonder roerende - zaken is de kans op waardedaling bepaald niet denkbeeldig. Om onnodige benadeling van justitie en de beslagene zo veel mogelijk te voorkomen, is door het LOO een stappenplan ontworpen dat
individuele ovj's in geval van conservatoir beslag geacht worden te volgen. Activiteiten die ontplooid dienen te worden, zijn:
- aanwijzing - in overleg met het BOOM - van een bewaarder in geval van exclusieve en/of kostbare voorwerpen dan wel van kostbare bewaring;
- het verlenen van een opdracht aan de bewaarder tot het geven van een eerste
grove schatting van de waarde en van de waarde-ontwikkeling van het betreffende voorwerp, alsmede van een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de kosten van opslag en onderhoud;
- verlening van een opdracht aan een beëdigd taxateur om de dagwaarde van het
voorwerp te schatten, alsmede een prognose te geven over de waarde-ontwikkeling;
- het verrichten van een kosten-batenanalyse (of -prognose);
- onderzoeken of een transactie, een schikking of een zekerheidsstelling23 mogelijk is;
- indien de kosten de baten (dreigen te) overstijgen: (a) het voorwerp teruggeven
aan de rechthebbende of (b) een machtiging tot vervreemding (artikel 117 WvSv.)
23

In dit verband is het ook mogelijk een overeenkomst met de verdachte/eigenaar te sluiten tot onderhandse verkoop.
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geven of van de rechtbank vorderen;24
- het BOOM verzoeken om de tussentijdse vervreemding met de machtiging ex
artikel 117 WvSv. feitelijk te doen effectueren;
- na het onherroepelijk en executeerbaar worden van een ontnemingsvonnis
wordt het vonnis ter incasso gezonden naar het CJIB;
- in geval van verhaal op conservatoir in beslag genomen voorwerpen wordt aan
het BOOM het verzoek gedaan deze voorwerpen te doen verkopen.
De eerste zes van deze negen stappen moeten in een tijdsbestek van drie maanden
zijn gerealiseerd. Daarnaast adviseert het LOO om bij de conservatoire inbeslagneming zelf een vertegenwoordiger van de afdeling Domeinen van het ministerie
van Financiën - de tot dusverre belangrijkste bewaarder van in beslag genomen (roerende) goederen - te betrekken. Dit met het oog op de vraag of de in beslag te nemen
goederen t berhaupt wel enige waarde van betekenis vertegenwoordigen.
Een aspect dat op beleidsniveau nog moeten worden geregeld, betreft de kosten die
aan de bewaring verbonden zijn. Van belang hierbij is dat Domeinen de kosten van
zijn dienstverlening wil doorberekenen aan de klanten. Het BOOM en Domeinen zijn
hierover nog in gesprek.
Binnen het LOO en de CCP bestaat overeenstemming over de wenselijkheid om in
beslag genomen gelden rentedragend te bewaren. Binnen het departement van
Justitie is enige tijd het standpunt gehuldigd dat een dergelijke handelwijze strijdig
zou zijn met de Comptabiliteitswet. Inmiddels is het duidelijk geworden dat van een
dergelijke wettelijke belemmering geen sprake is. Niettemin wordt het binnen het
ministerie van Justitie nog steeds niet wenselijk geacht om tot rentedragende bewaring van geldbedragen over te gaan. Het departement voelt zich in deze opvatting
waarschijnlijk gesterkt door de uitspraak van het Hof Amsterdam de d.d. 3 juni 1994
(parketnummer 23-003368-92). In de betreffende zaak vroeg een klager door middel
van de procedure van artikel 552a WvSv. om vergoeding van de rente dan wel vergoeding terzake van waardevermindering van een geldbedrag dat het OM enige tijd
in beslag had gehouden. Het Hof overwoog dat artikel 552a WvSv. niet voorziet in de
mogelijkheid van toekenning van schadevergoeding ten gevolge van de inbeslagneming, daaronder begrepen de wijze van bewaring.
2.2.3

De executie

Blijkens de in de vergadering van het College van PG's vastgestelde notitie inzake het
executiebeleid van ontnemingsmaatregelen (4 oktober 1995) zijn uit de wet, de regelgeving en de praktijk is een aantal algemene executiebeginselen te distilleren:
- bij de tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatregelen dient het belang van de
rechtshandhaving in ruime zin te prevaleren;

24

Als gevolg van een recente wetswijziging komt aan de bewaarder het recht toe de ovj te verzoeken om tot
vervreemding over te gaan. Indien de ovj niet binnen zes weken op dit verzoek reageert, dan wordt hij
geacht toestemming tot vervreemding te hebben verleend.
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- uitgangspunt is dat de ontnemingsmaatregelen zo snel mogelijk worden geëxecuteerd;
- de executie van ontnemingsmaatregelen wordt niet gestaakt indien de veroordeelde overlijdt (artikel 75 WvSr.);
- bij volledig verhaal of nadat de eventuele vervangende hechtenis geheel is ondergaan, neemt de executie een einde;
- als datum van verhaal geldt in beginsel de datum waarop de rekening van het
CJIB is gecrediteerd (6:114 lid 2 BW);
- de kosten van het verhaal komen binnen wettelijke grenzen ten laste van degene
tot wie de maatregel zich richt, of komen bij het overlijden van deze persoon ten
laste van diens nalatenschap.
Het is aan de lokale parketten om te bepalen of een ontnemingsmaatregel - en het
onderliggende strafvonnis - onherroepelijk en daarmee executeerbaar is. Indien
hiervan sprake is, dient zo spoedig mogelijk overdracht van de maatregel plaats te
vinden aan het CJIB.
Het is overigens in theorie denkbaar dat ten aanzien van dezelfde veroordeelde meer
dan één vordering openstaat. Krachtens de richtlijnen van het OM moet in dat geval
als volgorde van executie worden aangehouden:
- opgelegde betalingsverplichting ten behoeve van het slachtoffer (een uitvloeisel
van de Wet-Terwee, nader omschreven in artikel 36f WvSr.);
- opgelegde geldboete(n);
- opgelegde ontnemingsmaatregel;
- opgelegde sanctie in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (Wet-Mulder).
Bij de executie kunnen grosso modo drie situaties worden onderscheiden. De eerste
is de ideale situatie waarin de veroordeelde in staat en bereid is aan de betalingsverplichting te voldoen, dan wel dat er voldoende vermogensbestanddelen tot zekerheid van verhaal in beslag zijn genomen. In de tweede situatie is de verdachte wel
bereid, maar niet in staat tot betaling. Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen de veroordeelde die gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting voldoet
en degene die in het geheel niet kan betalen. De derde situatie is de omgekeerde
variant van de tweede, in de zin dat de veroordeelde wel in staat wordt geacht te
betalen, maar dat hij daartoe niet bereid is.
Wetstechnisch bezien heeft het OM voor de laatste twee varianten de vervangende
hechtenis ex artikel 24d WvSv. als stok achter de deur. Voor de vraag of dit drukmiddel - dat het beste kan worden getypeerd als een strafrechtelijke vorm van gijzeling zal worden ingezet, is het van belang te achterhalen of de veroordeelde onwillig is of
niet in staat is te betalen. Binnen het LOO lijkt zich namelijk een meerderheid af te
tekenen voor de opvatting dat de vervangende hechtenis alleen in stelling mag worden gebracht als de veroordeelde gedurende de termijn van de tenuitvoerlegging wel
in staat blijkt, maar niet bereid is door betaling aan de maatregel te voldoen.25
25

Deze stellingname sluit aan bij een arrest van de HR, d.d. 3 oktober 1995 (nr. 100.806 P).
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Sommigen daarentegen zijn van mening dat het wettelijke stelsel geen ruimte laat
voor beleidsmatige toepassing van de vervangende hechtenis door het OM. Zij bepleiten het op vordering van het OM via de rechter krachtens artikel 577b WvSv.
laten matigen van het ontnemingsbedrag en de vervangende hechtenis. Een andere
variant zou in hun optiek kunnen zijn dat de rechter bij het opleggen van de ontnemingsmaatregel aan een onvermogende de vervangende hechtenis voor één dag
aanbeveelt.
Als er wel vermogen is en als de veroordeelde daarover kan beschikken, dan heeft
het OM, al naar gelang de specifieke omstandigheden van de desbetreffende zaak, bij
de executie de keuze uit een aantal opties. Vooral het feit dat - met uitzondering van
de verjaringstermijnen van de gronddelicten - wettelijke voorschriften omtrent het
tijdstip van de executie ontbreken, biedt het OM de nodige speelruimte. Zo kan, mits
daar uiteraard aanleiding toe is, uitstel van betaling worden verleend of kan de
betaling worden gespreid over een aantal, nader te specificeren termijnen. Ook is het
mogelijk dat het OM, in de veronderstelling dat de veroordeelde in de toekomst wel
over (tastbaar) vermogen zal beschikken, de beslissing tot executie uitstelt tot sporen van nieuwe vermogensbestanddelen gevonden zijn. Herhaald verhaalsonderzoek behoort derhalve tot de mogelijkheden. Het laatste is overigens wel aan bepaalde grenzen gebonden. Zorgvuldige tenuitvoerlegging brengt tenslotte met zich mee
dat de veroordeelde gedurende de verjaringstermijn regelmatig wordt geïnformeerd
over de voortgang van de executie. Ook in de richting van de zittende magistratuur is
het OM verplicht aan te tonen dat, hoewel het moment van tenuitvoerlegging in het
midden wordt gelaten, aan de rechterlijke uitspraak hoe dan ook gevolg zal worden
gegeven. Ten slotte dienen vertegenwoordigers van het OM rekening te houden met
het in de eigen richtlijnen verwoorde uitgangspunt dat ontnemingsmaatregelen in
beginsel zo snel mogelijk worden geëxecuteerd.
De richtlijnen van het OM bepalen verder dat indien er conservatoir beslag is gelegd
op één of meer goederen van de veroordeelde, hij of zij in de gelegenheid moet worden gesteld een betalingsaanbod te accepteren om uitwinning van dat beslag te voorkomen. Blijft de veroordeelde in dezen in gebreke, dan wordt het beslag uitgewonnen volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Zoals hierboven is opgemerkt, dient pas in laatste instantie het instrument van voorlopige hechtenis in stelling te worden gebracht. De beslissing daartoe moet genomen worden door de landelijke executie-ovj. Hiermee wordt beoogd te voorkomen
dat te snel de betrekkelijk eenvoudige weg van vervangende hechtenis wordt verkozen boven het uitputten van de verschillende verhaalsmogelijkheden. Door het
LOO is overigens een omrekeningstabel vastgesteld, waarin aan de hand van het
gevorderde ontnemingsbedrag het aantal dagen vervangende hechtenis kan worden
afgelezen.
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Recapitulatie

Drie jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving kan worden geconstateerd dat op beleidsniveau het OM - vooral door middel van het LOO - serieuze
pogingen onderneemt om de buitgerichte opsporing en vervolging in de dagelijkse
rechtshandhavingspraktijk geïncorporeerd te krijgen. Aan de hand van verschillende
aanwijzingen en richtlijnen wordt een eenduidig en consistent gebruik van het ontnemingsinstrumentarium nagestreefd.26 Anders dan de toonzetting die het parlementaire debat inzake wetsontwerp nr. 21 504 indertijd kenmerkte, viert momenteel
de gedachte hoogtij dat de ontnemingsregelgeving niet exclusief moet worden ingezet bij de bestrijding van de zware - georganiseerde - criminaliteit, maar dat het
instrumentarium zich leent voor toepassing op een zo breed mogelijk terrein.
In contrast met de bovengenoemde initiatieven van het OM staat de betrekkelijk onverschillige houding die in managementkringen van de opsporingsdiensten ten aanzien van de ontnemingsregelgeving aan de dag wordt gelegd. De politie en de BOD's
hebben vooralsnog vooral oog voor financieel rechercheren in de ruime zin van het
woord, maar hebben - sommige regiokorpsen daargelaten - nog nauwelijks beleid
ontwikkeld ten aanzien van het sluitstuk daarvan, te weten het ontnemen van ww
In de beleidsstukken van de opsporingsdiensten is voor dit specifieke element vrijwel geen ruimte gereserveerd. Analoog aan de bevindingen van Van Asten e.a. (1995)
moet dan ook worden geconcludeerd dat het beleid van de opsporingsdiensten en
het OM onvoldoende op elkaar is afgestemd. Zeker nu de jurisprudentie op ontnemingsgebied toeneemt en het mede daarop geënte beleid inzake de toepassing
van het instrumentarium zich verder ontwikkelt, is het dringend gewenst dat de
`archipelcultuur' verlaten wordt.
Afgezien van het bovengenoemde afstemmingsprobleem, baart het gebrek aan deugdelijke managementinformatie inzake de toepassing en opbrengsten van de ontnemingsregelgeving zorgen. Het laatste knelpunt moet vooral het OM zich aantrekken:
het feit dat het in een tijdsbestek van drie jaar onmogelijk is gebleken aan de hand
van een geautomatiseerd registratiesysteem verantwoording af te leggen over de
geleverde inspanningen en de geboekte resultaten, roept, zeker in het licht van de
beoogde planning-en-controlecyclus, vragen op over de kwaliteit van de investeringen op dit punt.
Op het niveau van de centrale overheid tekent zich een spanningsveld af tussen de
ministeries van Justitie en Financiën. Dit wordt vooral duidelijk waar het de verdeling van opbrengsten en de detachering van medewerkers van de belastingdienst bij
de politie aangaat. Het laatste punt is naar tevredenheid van de meeste betrokkenen
voorlopig - tot medio 1998 - geregeld; het `oormerken' van de opbrengsten als baten
die direct of indirect uit de toepassing van de ontnemingsregelgeving voortvloeien,
zal op interdepartementaal niveau echter nader moeten worden afgekaderd.
26

Binnen afzienbare tijd zullen de verschillende in dit hoofdstuk aangestipte richtsnoeren worden gebundeld in één handleiding dan wel ontnemingsrichtlijn.

3

Infrastructuur en mate van
praktijkervaring

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens de inrichting van en
de ondersteuning binnen de verschillende veldorganisaties (paragraaf 3.1), het
kennisniveau en de opleidingsbehoeften (paragraaf 3.2) en de mate van praktijkervaring met de ontnemingswetgeving en de interactie in dit verband met andere
instanties (paragraaf 3.3). In deze drie paragrafen wordt een onderscheid gemaakt
tussen de politie (BFO's en basiseenheden), de BOD's, het OM en de zittende magistratuur. In paragraaf 3.4 wordt nader bij de rol van de advocatuur stilgestaan.
Primair zal in dit hoofdstuk gebruik worden gemaakt van de resultaten van de diverse - landelijk verspreide - enquêtes (zie paragraaf 1.4.1); het kwalitatieve onderzoeksmateriaal zorgt op verschillende plaatsen voor de gewenste verdieping.
3.1

Inrichting van en ondersteuning binnen de eigen instantie

BFO's
Net als bij de vorige door het WODC gehouden meting blijkt het merendeel van de 21
geënquêteerde BFO's opgebouwd uit een teamleider, twee tactisch rechercheurs,
twee financieel deskundigen en een administratief medewerker. Vrijwel al deze BFO's
zijn derhalve samengesteld conform de `blauwdruk', zoals voorgesteld in het eindrapport van de Projectgroep Financiële Onderzoeksteams (1990). Dat betekent echter niet dat ze alle op dezelfde wijze zijn ingebed in de politie-organisatie. Zo is in de
regio's Brabant-Zuid-Oost en Rotterdam-Rijnmond afgeweken van het model waarin
vanuit een centrale unit ondersteuning wordt geboden. In deze regio's is expliciet
gekozen voor een decentrale vorm van ondersteuning. De medewerkers van deze
BFO's worden met andere woorden (tijdelijk) aan een van de overige eenheden toegevoegd.
Vier BFO's blijken niet over administratieve ondersteuning te beschikken. Daarentegen zijn er ook BFO's die over meer personeel beschikken dan gebruikelijk is. Vier
BFO's beschikken over meer dan twee financieel deskundigen (drie of vier), bij zeven
zijn meer dan twee tactisch rechercheurs werkzaam (variërend van drie tot negen)
en één BFO heeft de beschikking over twee administratieve krachten. Het grootste
BFO is dat in de regio Amsterdam-Amstelland. Dit bureau bestaat momenteel uit 20
medewerkers; enkelen van hen zijn `uitgezonden' ter ondersteuning van de units van
de centrale recherche.
In totaal zijn bij de BFO's 46 financieel deskundigen werkzaam. De meeste BFO's
maken gebruik van financieel deskundigen die van de belastingdienst afkomstig zijn
(15 BFO's). Bij acht bureaus zijn voormalige medewerkers van de belastingdienst
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werkzaam; deze zijn conform het uitgangspunt van het in paragraaf 2.1.2 besproken
interdepartementale convenant definitief overgegaan van de belastingdienst naar de
politie. Twee BFO's maken gebruik van de diensten van deskundigen die voorheen bij
commerciële instanties werkzaam waren. Vier BFO's geven aan dat er bij hen financieel deskundigen werkzaam zijn die een andere `herkomst' hebben dan de hierboven genoemde. Op de vragenlijsten wordt echter niet aangegeven welke instanties
het hier betreft. Afgaande op het kwalitatieve onderzoeksmateriaal is het niet ondenkbaar dat het hier recentelijk afgestudeerden van hogescholen of universiteiten
betreft.
Twee derde van de BFO's vindt een uitbreiding van het team met meer medewerkers
noodzakelijk. Het betreft dan in het bijzonder tactisch rechercheurs en financieel
deskundigen. Door twee BFO's wordt aangegeven dat zij het team graag uitgebreid
zouden zien met een (civiel) jurist.
Voor de eventueel nieuw aan te trekken financieel deskundigen geldt dat de BFO's
vooral bij de belastingdienst en de FIOD zullen werven; beide opties worden vijfmaal
aangegeven.27 Commerciële ondernemingen worden viermaal en recentelijk afgestudeerden driemaal genoemd. Door twee BFO's wordt expliciet aangegeven dat het hun
aan financiële ruimte ontbreekt om de gewenste financieel deskundigen aan te trekken.
In de vragenlijsten is aandacht besteed aan de wijze waarop de BFO's hun organisatie
hebben ingericht teneinde aan de vraag om financiële ondersteuning te kunnen
voldoen.
Als eerste komt naar voren dat (nog) niet alle BFO's gebruik maken van het door BFO
Gelderland-Midden ten behoeve van de registratie ontworpen BRS-systeem. Eén respondent geeft aan dat de gegevens nog handmatig worden geregistreerd. Van de overige twintig geënquêteerde BFO's beschikken er elf over het BRS-systeem en negen
bureaus maken gebruik van een zelf ontworpen registratiesysteem. In vergelijking
met de vorige meting blijkt dat de registratie aan uniformiteit heeft gewonnen. In
1994 hadden vijf BFO's de beschikking over het BRS-systeem.
Iets meer dan een kwart van de BFO's (6 van de 21) geeft aan dat aanvragen om ondersteuning worden getoetst aan op schrift gestelde inzetcriteria. Wat dit betreft, is
er nauwelijks iets veranderd in vergelijking tot 1994, toen vijf BFO's gebruik maakten
van op schrift gestelde inzetcriteria. Het lijkt erop dat bijna drie kwart van de BFO's
de instroom van zaken op ad hoc basis bekijkt, wat overigens niet uitsluit dat de
BFO's handelen conform een (door de korpsleiding gefiatteerd) beleidsplan.
Voor het ten volle benutten van het registratiesysteem is het een noodzakelijke voorwaarde dat de andere bij de ontnemingsactiviteiten betrokken instanties relevante
informatie terugkoppelen naar de BFO's. Uit bijlage 2, tabel 3 is op te maken dat de
ervaringen in ieder geval niet onverdeeld positief zijn. Tevens mag het opvallend
worden genoemd dat er nog steeds twee BFO's zijn die aangeven geen ervaringen
27

In mei 1998 zal met het aflopen van het interdepartementale convenant tussen Justitie, Binnenlandse
Zaken en Financiën deze optie minder voor de hand komen te liggen (zie verder paragraaf 2.1.2).
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omtrent het terugkoppelen van relevante informatie door het OM te hebben opgedaan.
Een belangrijke taak die voor de BFO's is weggelegd, betreft het stimuleren van een
'buitgerichte aanpak' binnen het gehele regiokorps. Alle geraadpleegde BFO's geven
aan dat zij voorlichting hebben gegeven op het terrein van de ontnemingswetgeving.
Dit betekent echter geenszins dat het gehele korps nu voldoende op de hoogte van
de ontnemingswetgeving is. Ten eerste geven 8 van de 21 BFO's aan dat er nog niet op
alle niveaus voorlichting is gegeven. Verder is duidelijk dat het begrip voorlichting in
de verschillende regio's op uiteenlopende wijze wordt geïnterpreteerd. Afgezien van
de voorlichtingsbijeenkomsten die in alle regio's gehouden zijn, en allerhande andere (algemene) voorlichtingsactiviteiten (zie bijlage 2, tabel 4) is, zoals in hoofdstuk 2
is geconstateerd, een aantal BFO's ertoe overgegaan om aan de verschillende eenheden in de regio een korte ontnemingscursus aan te bieden. In deze ontnemingsmodules wordt over het algemeen zo veel mogelijk bij 'reguliere' cursussen of opleidingen aangehaakt.
Diepgang in de voorlichting inzake de ontnemingsregelgeving is vooral aangebracht
ten behoeve van de rechercheteams op centraal en op districtsniveau. Met uitzondering van sommige regio's ontberen de basiseenheden in de meeste districten dan
ook nog de benodigde kennis om in de praktijk op verantwoorde wijze met de ontnemingsregeling aan de slag te gaan. Verder dan dat men binnen de basispolitie van
het bestaan van de ontnemingswetgeving op de hoogte is, gaat het kennisniveau
veelal niet. In paragraaf 3.2 komen we hierop terug.
Basiseenheden reguliere politie
De basiseenheden zijn belast met de basispolitiezorg. Mede gezien de tien-zakenrichtlijn (zie hoofdstuk 2), is te verwachten dat men zich ook op dit niveau met ontnemingsactiviteiten zal gaan bezighouden. Hierbij kan men ervan uitgaan dat de
basiseenheden voornamelijk de kleinere en eenvoudige zaken zelfstandig gaan afdoen. Vanzelfsprekend kunnen de politiemedewerkers van het basisteam tevens - ter
ondersteuning van de rechercheteams - meewerken aan grotere onderzoeken.
Uit de enquêtes blijkt dat een aantal basiseenheden een medewerker kent die 'aandachtsvelder' of 'taakaccenthouder' wordt genoemd. Deze persoon functioneert behalve als vraagbaak tevens als procesbewaker. Door enkele chefs basiseenheid wordt
gewag gemaakt van een naslagwerk waarin de belangrijkste informatie met betrekking tot de ontnemingswetgeving is opgeslagen. Illustratief in dit verband is de 'Plukzekoffer' die in de verschillende districten van de regio Amsterdam-Amstelland door
het BFO (daar AFO (afdeling Financiële Ondersteuning) genaamd) is verspreid.
Vooralsnog is het bij de basiseenheden nog niet de praktijk om bij het opmaken van
een pv inzake - in het bijzonder - vermogensdelicten het wvv van de verdachte(n) te
bepalen; 145 van de 276 respondenten (53%) die de vraag hiernaar beantwoordden,
geven aan dat dit incidenteel gebeurt. Van de overigen geven er 99 (36%) aan dat dit
bijna nooit het geval is; slechts 32 respondenten (11%) geven aan dat bij het opmaken van een pv (bijna) altijd het wvv van de verdachte(n) wordt bepaald. Een
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zelfde percentage werd gevonden voor een bevestigend antwoord op de vraag of het
wvv een item is bij de geautomatiseerde opmaak van pv's.
Bijzondere opsporingsdiensten
Afgezien van het sturen van medewerkers naar cursussen - zie hiervoor paragraaf 3.2
- en het geven van voorlichting in algemene zin, hebben de BOD's in organisatorisch
opzicht nog nauwelijks op de mogelijke betrokkenheid bij ontnemingszaken geanticipeerd. Aanpassingen in de administratie/registratie hebben bijvoorbeeld tot dusverre binnen geen enkele van de onderzochte BOD's plaatsgevonden. Het gevolg is
dat, zoals reeds opgemerkt in paragraaf 2.1.1, de opbrengsten die door de BOD's met
behulp van de ontnemingsregelgeving worden gegenereerd, niet worden geoormerkt
en dus ook niet als zodanig herkenbaar zijn. Evenmin is iets gebleken van het treffen
van andere organisatorische voorzieningen met het oog op de invoering van de
ontnemingsregelgeving. Het beeld dat uit verschillende interviews naar voren komt,
is dat de BOD's zich meer lijken te bezinnen op hun rol in het proces van financieel
rechercheren dan dat zij zich beraden over hun specifieke bijdrage bij het (strafrechtelijk) afromen van ww. Uiteraard worden de BOD's - vooral in het kader van multidisciplinaire onderzoeken - regelmatig geconfronteerd met verschillende aspecten
van de ontnemingsregelgeving, maar de praktijk wijst uit dat zij dit terrein tot dusverre vooral beschouwen als het domein van de politie, in het bijzonder de BFO's.
Openbaar ministerie
Van de 16 geënquêteerde contactofficieren ontnemingswetgeving, zegt drie kwart
formeel niet te zijn vrijgesteld voor het vervullen van de functie. Frappant is dat in
vergelijking met de vorige meting in dit opzicht geen enkele vooruitgang is geboekt.
Vier respondenten geven aan dat zij formeel gedeeltelijk zijn vrijgesteld, variërend
van 0,1 tot 0,3 fte. De tijd die men in de praktijk aan de ontnemingsproblematiek besteedt, varieert volgens de contactofficieren van 5% tot 50% van de werktijd. Gemiddeld besteden deze officieren 0,21 fte (ongeveer een dag per week) aan hun taak.
Negen respondenten melden dat hun taakomschrijving nader is ingevuld. Men blijkt
minimaal `vraagbaak' te zijn, de meesten geven echter aan dat zij voor de implementatie van de wetgeving in ruime zin dienen zorg te dragen. Dit betekent dat zij tevens
een stimulerende rol vervullen, opleidingen coordineren, enzovoort.
De meeste contactofficieren (13) hebben de beschikking over een part-time parketsecretaris voor de implementatie van de ontnemingswetgeving. De secretarissen besteden evenveel tijd aan de ontnemingswetgeving als de contactofficieren. Twee derde van deze officieren acht de ondersteuning van de parketsecretarissen voldoende.
Ten aanzien van eventuele, ten behoeve van de ontnemingszaken getroffen voorzieningen binnen de administratie, blijken 12 respondenten gebruik te maken van een
specifiek registratiesysteem, in casu Compas. Dit zou erop duiden dat in maar liefst
zeven arrondissementsparketten de ontnemingsgegevens nog handmatig worden
bijgehouden. Elf respondenten geven aan dat één of meer administratieve medewerkers ten behoeve van de afhandeling van ontnemingszaken (deels) zijn vrijgemaakt.
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In slechts één arrondissement is een administratieve medewerker voor een deel van
zijn/haar tijd formeel vrijgemaakt voor de functie van beslagmedewerker. Deze
medewerker fungeert als procesbewaker en houdt alle te nemen stappen in de beslagprocedure nauwlettend in het oog.
Ook het kwalitatieve materiaal draagt bouwstenen aan voor het reeds in het vorige
hoofdstuk geconstateerde gegeven dat in een niet gering aantal parketten de zaken
in administratief opzicht nog niet op orde zijn. Het langzame tempo waarmee het
OM haar organisatie aan de wensen uit de praktijk aanpast, met andere woorden het
gebrek aan administratieve ondersteuning, is vooral de opsporingsdiensten een
doorn in het oog.
Aan de contactofficieren is gevraagd een schatting te maken van de tijd die in totaal
in het arrondissement aan ontnemingswetgeving wordt besteed. De antwoorden - in
termen van fte's - lopen uiteen van nul tot zes, het gemiddelde over de arrondissementen bedraagt 1,6. Tevens is gevraagd wat de tien-zakenrichtlijn voor personele
consequenties zou kunnen hebben. Gegeven de antwoorden -variërend van 1 tot 8,1
fte - blijken de verschillen niet gering. Gemiddeld is er sprake van meer dan een
verdubbeling van de aantallen benodigde fte's (3,7).
Zittende magistratuur
De leden van de meervoudige kamers van de rechtbanken geven aan dat er binnen
de rechtbank nog vrij weinig `voorzieningen' met het oog op de ontnemingswetgeving zijn getroffen. Twee respondenten geven aan dat er gebruik wordt gemaakt van
een registratiesysteem. Ook wordt door twee respondenten aangegeven dat er een
persoon als vraagbaak is `aangesteld'.
Iets meer dan 80% van de geraadpleegde rechters is van mening dat een aparte ontnemingskamer niet de voorkeur verdient. Slechts twee respondenten geven aan daar
wel voorstander van te zijn. De argumenten die worden genoemd om geen zelfstandige ontnemingskamer in te stellen, hebben voornamelijk betrekking op twee punten. Het eerste is het feit dat in veel arrondissementen de strafsector betrekkelijk
klein is. Dit maakt het volgens enkele respondenten praktisch onmogelijk om een
aparte kamer in het leven te roepen. Het tweede, relatief veel voorkomende argument is dat hoofd- of strafzaak te zeer verbonden zijn met de ontnemingszaak.
Dit maakt dat het efficiënter is om beide zaken door dezelfde kamer te laten behandelen.
Opmerkelijk is dat uit de eerste meting van het WODC naar voren kwam dat de meerderheid van de geënquêteerde leden van de strafkamer nog geporteerd was voor de
inrichting van een aparte ontnemingskamer. Hoewel vanwege de lage absolute aantallen enige voorzichtigheid bij de interpretatie van dit gegeven geboden is, lijken
de opvattingen dienaangaande in de afgelopen jaren enigszins gewijzigd. De eventuele voordelen van een aparte ontnemingskamer - genoemd werden indertijd vooral de bundeling van kennis en ervaring en een toenemende consistentie op beslissingsniveau - lijken niet langer op te wegen tegen de hierboven uiteengezette nadelen.
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Casus 1: Motorfietsen
B. en S. hielden zich blijkens de pv's van de politie op grote schaal bezig met het ontvreemden, 'omkatten' en helen van motorfietsen. Hierbij werd gebruik gemaakt van motoren met aanzienlijke schade. De gestolen motoren waren van hetzelfde merk en type als de bijbehorende motor met schade;
de framenummers van de motoren met schade werden gebruikt voor de gestolen motorfietsen.
Ten behoeve van de ontnemingszaak werden administratieve bescheiden in beslag genomen en werd
conservatoir beslag gelegd op vorderingen (f 22.250) en contant geld (f 8.300).

Door het BFO werd de opbrengst van de verkopen bepaald op f 139.650. Na aftrek van de gemaakte
kosten (aankoop frames en onderdelen, advertenties, keuringen en huur van de werkruimte) ontstond een gezamenlijk wvv van f 79.586. Aangezien het aandeel van beiden in de strafbare feiten
even groot was, komt dit neer op een bedrag van f 39.793 per persoon.
De officier nam de berekening van het BFO over en bepaalde de vervangende hechtenis op 24 maanden. De voordeelsberekening van de rechtbank was conform de eis, met dien verstande dat bij B.
een bedrag van f 7.524,95 werd afgetrokken in verband met een verbeurdverklaring. De vervangende
hechtenis werd door de rechtbank echter voor beiden bepaald op zes maanden.
Het hof oordeelde in appèl echter substantieel anders. Men achtte slechts bewezen dat er heling van
onderdelen (in casu twee motorblokken) had plaatsgevonden; men zag geen grond om aan te nemen
dat er feitelijk motorfietsen waren verkocht. Dit betekende een wvv van f 2.000 per persoon. Over de
executie van het genoten voordeel is niets bekend.

Uit het kwalitatieve materiaal komt naar voren dat -vooral in Amsterdam - een
aantal leden van de meervoudige strafkamer van de rechtbank ertoe geneigd is de
hoofd- en ontnemingszaak te scheiden. Dit wordt volgens betrokkenen vooral ingegeven door de complexiteit van de behandeling van de ontnemingsvordering. Opvallend is de tegengestelde visie die het OM en de zittende magistratuur ten aanzien
van bedoelde afsplitsing ontwikkeld hebben: volgens een aantal ovj's sturen sommige rechters op een gescheiden behandeling aan, omdat zij meer tijd nodig denken
te hebben om de complexe ontnemingsmaterie te doorgronden; een aantal rechters
stelt hier tegenover dat zij met het scheiden van de hoofd- en ontnemingszaak het
OM `een extra kans willen bieden, teneinde een nauwelijks onderbouwde ontnemingsvordering van een stevig fundament te voorzien'.
Een andere interessante ontwikkeling die zich op dit gebied voordoet, betreft het
gegeven dat de behandeling van de ontnemingszaak qua uiterlijk kenmerken van
een civiele procedure is gaan aannemen: eerst schriftelijke conclusies van eis en
antwoord, eventueel repliek en dupliek en uiteindelijk de zitting. Deze ontwikkeling
neemt wellicht de onder diverse rechters levende `vrees' weg dat er steeds meer tijd
gaat zitten in de behandeling van ontnemingsvorderingen en dat daarmee meer
beslag wordt gelegd op de - toch al schaarse - zittingscapaciteit.
Onder de RC's bestaat een iets grotere voorkeur voor het instellen van een zelfstandige ontnemingskamer, zij het dat ook binnen deze groep het aantal tegenstanders
het aantal voorstanders overtreft. Van de 15 respondenten dragen er 6 dit idee een
warm hart toe. Dit wordt - blijkens de antwoorden op de open vragen - vooral ingegeven door het feit dat ontnemingszaken volgens deze respondenten specifieke
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(onder meer civielrechtelijke) kennis vereisen. In vergelijking met de vorige meting
zijn over de gehele linie de meningen van de RC's - niet de individuen, maar de
'groep', aangezien deze grotendeels uit andere personen bestaat dan bij de vorige
meting - ten aanzien van dit punt overigens nauwelijks gewijzigd.
Acht RC's geven aan dat er in het kabinet geen voorzieningen zijn getroffen. De zeven
anderen zeggen dat er een registratiesysteem voor ontnemingszaken bestaat. In geen
van de arrondissementen is met het oog op de implementatie van de ontnemingswetgeving een griffier aan het kabinet RC toegevoegd.
Ter afsluiting van deze subparagraaf wijzen we op een probleem dat door enkele
rechters te berde is gebracht tijdens de half-open interviews. Het knelpunt in kwestie heeft betrekking op het reserveren van zittingsruimte. De crux zit in het feit dat
het voor rechters op voorhand niet altijd duidelijk is of een ovj voornemens is een
ontnemingsvordering uit te brengen. Dit kan ertoe leiden dat voor een zitting te
weinig tijd wordt gereserveerd. Zeker in het geval dat het OM beoogt de behandeling
in de hoofdzaak en de behandeling in de ontnemingszaak op elkaar te laten aansluiten, kan dit probleem opgeld doen.
3.1.1

Ondersteuning vanuit het BOOM

Op de enquête voor de chefs basiseenheden na, is in alle vragenlijsten aandacht
besteed aan het oordeel over het CABB. Dit bureau verleent voornamelijk adviezen
aan de diverse opsporingsdiensten en het OM.
In bijlage 2, tabel 5 worden de antwoorden van de diverse respondenten over de serviceverlening van het BOOM (het betreft hier vooral de helpdesk) weergegeven. Hierbij valt het op dat de leden van de zittende magistratuur, maar ook de respondenten
afkomstig van de BOD's, weinig ervaring met het BOOM hebben. Tevens blijkt dat het
binnen het OM voornamelijk de contactofficieren zijn die informatie bij het bureau
vergaren; meer dan de helft van de zaaksofficieren valt in de categorie 'niet van toepassing'. Daarnaast komt naar voren dat er nauwelijks respondenten zijn die zeggen
ontevreden te zijn over de serviceverlening; het merendeel van de respondenten die
ervaring met het bureau hebben, is ronduit tevreden. Uit de door de respondenten
gegeven toelichtingen op deze vraag blijkt dat men van oordeel is dat de medewerkers van het bureau ter zake kundig zijn. Een aspect dat vrij regelmatig wordt geroemd, betreft de snelheid waarmee op vragen antwoord wordt gegeven. Voor zover
er kritiek op het BOOM is, betreft dit de reikwijdte van de dienstverlening. Zowel uit
de vragenlijsten als uit enkele interviews komt naar voren dat een kleine minderheid
van de geraadpleegde respondenten van mening is dat het BOOM zich in haar taakstelling dient te beperken. Het bureau zou zich in deze optiek moeten concentreren
op het geven van adviezen omtrent beslag en de executie van beslagen en niet op de
gehele ontnemingszaak als zodanig. In de woorden van een respondent: 'De inbreng
van het BOOM gaat soms zo ver dat zaken die specifieke aandacht behoeven, in het
gedrang dreigen te komen.'
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De nieuwsbrief die door het BOOM wordt verspreid, wordt door de overgrote meerderheid van de mensen in het veld gelezen (zie bijlage 2, tabel 6). Hierop vormen
slechts de vestigingshoofden van de bijzondere opsporingsdiensten een uitzondering. De lezers beoordelen de inhoud van deze nieuwsbrieven als positief: de meerderheid van de respondenten vindt de nieuwsbrieven `goed, een minderheid 'redelijk'. Geen enkele respondent is van mening dat de inhoud van het periodiek onvoldoende is.
Deze positieve oordelen laten onverlet dat bijna de helft van de lezers van mening is
dat aan sommige aspecten en implicaties van de ontnemingswetgeving onvoldoende
aandacht wordt besteed. Door de diverse respondenten wordt in dit verband vooral
gewezen op de ontwikkeling in de jurisprudentie.28 Daarnaast worden ook zaken
aangestipt als de bevoegdheden tijdens de huiszoekingen (door de RC's) en de gang
van zaken omtrent de vervangende hechtenis (door de leden van de strafkamers).
Ook hebben sommige respondenten - verspreid over verschillende instanties behoefte aan meer informatie over conservatoir beslag en de afwikkeling ervan.
3.2

Kennisniveau en opleidingsbehoeften

BFO's
Mede gezien het feit dat binnen de politie de BFO's een voortrekkersrol bij de handhaving van de ontnemingswetgeving vervullen - en bij de vorige interimrapportage
ruimschoots aan bod zijn gekomen - is aan de hoofden BFO slechts één algemene
vraag omtrent kennisniveau en opleidingsbehoeften gesteld.29
Bijna alle hoofden BFO's zijn van mening dat er bij hen en hun medewerkers behoefte bestaat aan (aanvullende) opleidingen; slechts één respondent stelt dat hij geen
antwoord op deze vraag kan geven. De antwoorden op de vraag waarop deze opleidingen betrekking zouden moeten hebben, zijn velerlei. Antwoorden die relatief veel
genoemd zijn, betreffen recht (bijvoorbeeld civiel- en handelsrecht) en boekhoudkundige kennis. Een wat minder belangrijk onderwerp blijkt automatisering te zijn;
dit topic wordt door twee respondenten als belangrijk beschouwd.
Basiseenheden reguliere politie
Dat de chefs van de basiseenheden nog relatief onwetend zijn op ontnemingsgebied,
mag blijken uit het feit dat slechts 3% van hen van mening is dat zij de ontnemingsmaterie goed `in de vingers hebben'. Ongeveer 25% geeft aan wel voldoende kennis
van de materie te hebben, maar dat deze kennis nog niet compleet is. Bijna drie
kwart (72,5%) van de chefs van de basiseenheden zegt, met andere woorden, onvoldoende op de hoogte te zijn van de ins and outs van de ontnemingsregelgeving; 26%

28

Om haar 'klanten' beter te kunnen bedienen, biedt het BOOM sinds kort een overzicht vande relevante
Jurisprudentie aan op CD-ROM.

29

Algemeen, wantin paragraaf 3.3 wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aande vraag in hoeverre - en op
welke terreinen - de BFO's behoefte hebben aan ondersteuning bij inbeslagneming.
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Casus 2: Verdovende middelen (1)
Naar aanleiding van een mislukte overval op een filiaal van een supermarkt, leek in eerste instantie
een van de verdachten betrokken te zijn bij de handel in vuurwapens. Bij huiszoeking bleek dat verdachte I. in het bezit was van cocaïne en heroïne. Later kwam naar voren dat verdachte incidenteel
een vuurwapen had verkocht. De financiële rapportage van het BFO is dan ook gebaseerd op de handel in verdovende middelen. In het pv wordt I. een 'grammetjeshandelaar' genoemd: iemand die op
kleine schaal handelt en dit zelfstandig doet.
In de ontnemingszaak werd conservatoir beslag gelegd op een auto, contant geld (f 6.595) en sieraden (f 5.300). Het BFO schatte het wvv op f 12.960. Dit bedrag is het produkt van 300 gram verkochte harddrugs bij een winst van f 43,20 per gram.

De officier vorderde conform de voordeelsberekening van het BFO; ook de rechtbank ging in deze
voordeelsbepaling mee. De executie is echter spaak gelopen: in hoger beroep bepaalde het hof dat
het OM in de ontnemingsvordering - wegens het niet-betekenen van deze vordering - niet-ontvankelijk was.

van de totale groep van respondenten geeft zelfs aan dat men de ontnemingsmaterie
absoluut onvoldoende beheerst (zie tevens bijlage 2, tabel 7).
Gevraagd naar de oorzaken hiervan, antwoordt een groot aantal respondenten dat er
simpelweg nog nauwelijks iets aan opleidingen is gedaan. Enkelen geven daarbij aan
dat de veelheid van taakstellingen - en daarmee ook de veelheid van cursussen maakt dat men prioriteiten dient te stellen. Bij het bepalen van de keuze voor een
bepaalde opleiding scoort de ontnemingswetgeving klaarblijkelijk niet hoog. Uit de
antwoorden van de respondenten valt tevens te herleiden dat de hiervoor benodigde
samenwerking met de BFO's en het OM in sommige gevallen te wensen overlaat.
Een positief voorbeeld van de wijze waarop de basiseenheden vertrouwd gemaakt
kunnen worden met de ontnemingsmaterie, is tijdens het veldonderzoek aangetroffen in de regio Amsterdam-Amstelland. De AFO probeert de districten meer buitgericht te laten denken door een eigen periodiek ('Boef en Buit') te verspreiden,
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en door alle korpsleden een driedaagse
cursus aan te bieden. Inmiddels hebben de meeste opsporingsambtenaren van vier
districten deze cursus achter de rug.30 Het voornemen is om in een periode van drie
jaar tussen de 750 en 1.000 operationele politiemensen de ontnemingscursus te
laten volgen. Het enthousiasme binnen de districten voor het werken met de ontnemingsregelgeving wordt door de betrokken AFO-medewerkers gekenschetst als
tamelijk groot. Dit blijkt ook wel uit het feit dat de vraag vanuit de districten en wijkteams naar opleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten aanzienlijk groter is dan het
aanbod van de AFO. Ondanks de relatief sterke bezetting van de AFO kampt ook deze
afdeling met capaciteitsproblemen, waardoor het niet mogelijk is om op alle verzoeken onmiddellijk in te gaan. De lange wachttijden die dit tot gevolg heeft, herbergen mogelijk - ondanks het feit dat de AFO in de wijkteams en de districten taak30

Per wijkteam worden vijftien mensen opgeleid.
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accenthouders opleidt - het gevaar in zich dat de momenteel aanwezige belangstelling voor het ontnemen van wvv langzaam maar zeker wegebt.
Bijzondere opsporingsdiensten
Van acht vestigingen van de BOD's hebben alle medewerkers een cursus ontnemingswetgeving gevolgd. Bij acht andere kantoren heeft een gedeelte van de medewerkers
een dergelijke cursus bezocht. Tien vestigingshoofden geven aan dat er door hun
medewerkers nog geen opleidingen in het kader van de ontnemingswetgeving zijn
gevolgd.31 Zoals uit bijlage 2, tabel 8 blijkt, komen de vestigingen van de FIOD douanerecherche en de DRZ er relatief het beste vanaf: voor de geraadpleegde vestigingshoofden van deze diensten geldt dat minimaal een deel van het personeel een
cursus ontnemingswetgeving heeft gevolgd.
Op de vraag of er - met betrekking tot de ontnemingswetgeving - behoefte aan opleiding bestaat, antwoorden zeven vestigingshoofden bevestigend en twaalf respondenten antwoorden ontkennend, acht respondenten weten het niet. De antwoorden op
de vraag welk(e) onderwerp(en) in een dergelijke opleiding centraal zou(den) dienen
te staan, zijn zeer divers. Zowel een `cursus op hoofdlijnen' als een deelaspect als
'kennis rond het SFO' wordt genoemd,.
Voor de hoofden van de vestigingen van deze BOD's geldt dat het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten binnen de eigen dienst de meest gekozen optie is waar het
het opdoen van ontnemingskennis betreft. In bijlage 2, tabel 9 wordt een compleet
overzicht gepresenteerd van de wijzen van kennisvergaring door de vestigingshoofden van.de verschillende BOD's.
Openbaar ministerie
Van de zestien contactofficieren ontnemingswetgeving, zijn er zeven van mening dat
zij goed op de hoogte zijn van de ontnemingsmaterie. Acht respondenten geven aan
dat er nog lacunes in hun kennis zitten. Slechts één contactofficier geeft aan eigenlijk nauwelijks kennis van de wetgeving te hebben (zie ook bijlage 2, tabel 7).
De bovenstaande bevindingen mogen niet los gezien worden van het feit dat een
niet gering aantal contactofficieren relatief kort in deze hoedanigheid werkzaam is:
zeven respondenten waren op het moment van het invullen van de vragenlijst (voorjaar 1995) een jaar of minder als contactofficier actief. Dat heeft te maken met het
feit dat de rol van contactofficier vaak een roulerende is. Dit gegeven laat onverlet
dat er op het gebied van het kennisniveau een positieve ontwikkeling lijkt te hebben
plaatsgevonden ten opzichte van de vorige meting. Toentertijd luidden de antwoorden van dertien contactofficieren op een soortgelijke vraag als volgt: drie respondenten waren van mening dat zij de materie goed beheersten, zeven respondenten antwoordden dat dit nog niet helemaal het geval was, twee respondenten gaven aan
nauwelijks kennis van de materie te bezitten en één respondent antwoordde de
materie absoluut onvoldoende in de vingers te hebben.
31

Eén respondent heeft deze vraag niet ingevuld.
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Negen contactofficieren geven aan dat er naar hun mening nog behoefte binnen het
parket bestaat aan voorlichting op het gebied van de ontnemingswetgeving. Drie van
hen geven aan dat de ontwikkelingen in de jurisprudentie op dit terrein een belangrijk topic voor een voorlichtingsbijeenkomst zou zijn. Door twee respondenten
wordt expliciet gewezen op het belang van voldoende kennis van de praktische problemen die zich in het ontnemingstraject kunnen voordoen.
De vragen over kennisniveau en opleidingsbehoeften zijn ook aan de zaaksofficieren
gesteld; 24 officieren hebben een antwoord gegeven op vraag of zij de ontnemingsmaterie voldoende beheersen. Drie officieren hebben de optie 'zeer zeker' aangekruist; het merendeel (17) 'nog niet helemaal', drie respondenten 'nauwelijks' en één
respondent'absoluut niet' (zie tevens bijlage 2, tabel 7). Deze reacties wijken nauwelijks af van de resultaten uit de vorige meting, waarbij wel het voorbehoud gemaakt
moet worden dat de antwoorden - gezien het feit dat de vragenlijsten ditmaal via de
contactofficieren zijn verspreid - betrekking kunnen hebben op andere respondenten dan de vorige keer. Ook om een andere reden is het heikel om te concluderen dat
zich nauwelijks ontwikkelingen ten aanzien van het kennisniveau van de zaaksofficieren (als groep) hebben voorgedaan. Immers, het is goed denkbaar dat de
kennis van deze officieren wel in absolute zin is vooruitgegaan, maar dat dit relatief
gezien - dat wil zeggen ten opzichte van de toenemende complexiteit van de materie
of ten opzichte van de kennis van andere actoren - niet het geval is. Tien zaaksofficieren geven aan dat er in hun optiek binnen het arrondissementsparket behoefte bestaat aan voorlichting omtrent de ontnemingsmaterie. Net als bij de contactofficieren hebben ook hier de antwoorden vooral betrekking op ontwikkelingen in jurisprudentie en praktische kennis van de gang van zaken in het ontnemingstraject.
Op grond van het kwalitatieve materiaal kan ten aanzien van het OM nog opgemerkt
worden dat zich ten aanzien van het kennisniveau en de interesses verschillen voordoen tussen de diverse units. De ontnemingswetgeving is - verwoord in de Amsterdamse OM-structuur en terminologie - veelal in de 'zwacri-unit' geïncorporeerd, de
'geo-units' blijven ten opzichte van deze unit achter.
Behalve kennis van de ontnemingswetgeving is, zo laat de ontnemingspraktijk zien,
enige mate van financiële deskundigheid bij het werken met de ontnemingswetgeving geen overbodige luxe. Het belang hiervan komt zowel tot uitdrukking bij de sturing van het opsporingsonderzoek als bij de toetsing van de (financiële) rapportage
van de opsporingsdiensten. Ovj's met enige financiële bagage zijn minder afhankelijk van opsporingsambtenaren en kunnen - in het verlengde daarvan - tijdens
voortgangsoverleg een meer gedegen oordeel vellen over de vraag of een financieel
onderzoek wel of niet moet worden voortgezet, en zo ja, in welke richting.
Het onderzoek onderstreept eens te meer dat de financiële expertise binnen het
OM schaars is. Op twee manieren wordt gepoogd de achterstand in financiële kennis
te verkleinen. Allereerst gebeurt dat door ovj's deel te laten nemen aan de cursus
'Bankleer voor Justitie' van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE). Daarnaast wordt in afwachting van het aanstellen van accountants
bij het BOOM op ad hoc basis gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is in de

Hoofdstuk 3

50

Casus 3: Creditcards
S. werd verdacht van een drietal inbraken waarbij hij creditcards gestolen zou hebben, waarmee hij
vervolgens aankopen (onder meer sieraden) zou hebben gedaan. De verdachte werd anderhalf jaar
na de eerste door hem gepleegde inbraak (waarin hij met geweld wist te ontkomen) aangehouden.
Het beslag dat in de strafzaak op de sieraden werd gelegd, werd omgezet in een conservatoir beslag
(f 5.025) ten behoeve van de ontnemingsvordering. Het totale ww werd door het BFO op f 29.864
bepaald, waarbij tevens een onderscheid werd gemaakt tussen het verkregen voordeel tot en na

1 maart 1993. De officier baseerde zich bij zijn vordering op het voordeel dat de verdachte na die
datum had genoten (f 16.610). De leden van de rechtbank waren van oordeel dat het ww f 8.000
bedroeg; zij achtten slechts twee inbraken afdoende bewezen.
Verdachte is tegen de uitspraak in appel gegaan. Het beroep heeft echter nog niet gediend.

vrije marktsector. Een van de opsporingsonderzoeken waarin van de inbreng van een
externe deskundige sprake was, betreft de ook in deze studie opgenomen casus 12
(p. 87). In een evaluatie van het opsporingsproces in deze zaak (Nelen e.a., 1995) is
uitvoerig op de rol van deze externe financieel specialist ingegaan. Kort beschouwd
komt de conclusie van dit onderzoek erop neer dat, mits is voldaan aan een aantal
randvoorwaarden, de inbreng van commerciële instellingen een meerwaarde kan
betekenen in de begeleidende/ adviserende sfeer en het toetsen van de opsporingsresultaten. Tegelijkertijd wordt in het rapport gewezen op de ongewenste situatie dat
naarmate er meer beroep gedaan wordt op externe bureaus, de capaciteitsnood bij
de overheid nijpender wordt. Immers, de middelen die worden uitgegeven aan de
externe bureaus, kunnen niet worden ingezet voor de opbouw van financiële expertise bij het OM en de opsporingsinstanties. Een ander mogelijk knelpunt bij het aangaan van een verbintenis met externe instanties vormt de kans op belangenverstrengeling. De mogelijkheid is niet geheel uit te sluiten dat commerciële instellingen te
zijner tijd ook aan de kant van de verdachte belanden, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een financiële contra-expertise. Om bovengenoemde redenen wordt geadviseerd enige terughoudendheid te betrachten bij het inhuren van externe adviseurs.
Zittende magistratuur
Drie kwart van de geraadpleegde leden van de meervoudige kamer van de rechtbank
is van mening dat men voldoende kennis heeft van de ontnemingswetgeving (zie
bijlage 2, tabel 7). Van deze twaalf rechters geven er acht aan dat deze kennis nog
enige aanvulling behoeft. Twee rechters zijn van mening dat de door hen opgedane
kennis nauwelijks voldoende is. De twee overige respondenten blijven op deze vraag
een antwoord schuldig. De oorzaak voor de lacunes in de kennis die het meest wordt
genoemd, betreft een tekort aan ervaring. In de woorden van een respondent: `Er
zijn nog te weinig ontnemingsvorderingen geweest om routine op te bouwen.' In verhouding tot de resultaten van de vorige versie van de vragenlijst wordt het eigen
kennisniveau iets hoger ingeschat. Gevraagd naar hun opinie over de mate van
belangstelling voor de ontnemingsmaterie binnen de arrondissementsrechtbank,
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geven twaalf van de zestien rechters aan dat hiervoor veel of voldoende interesse is.
Ook de RC's zijn overwegend van mening dat de belangstelling voor de ontnemingswetgeving binnen de rechtbank over het algemeen voldoende is. Slechts twee van de
vijftien respondenten geven aan dat de interesse in hun optiek te wensen over laat.
Bij deze groep rechtbankfunctionarrisssen is tevens de meerderheid van mening zij
voldoende kennis van de ontnemingswetgeving hebben opgedaan; één respondent
geeft aan nauwelijks voldoende kennis te bezitten (zie bijlage 2, tabel 7). Ook hier
worden de eventuele lacunes in de ontnemingskennis voornamelijk geweten aan het
gebrek aan ervaring. Ten opzichte van de vorige meting kan ook ten aanzien van
deze groep respondenten worden gesproken van een positieve ontwikkeling in het
(gepercipieerde) kennisniveau.
Vier RC's zijn van mening dat er binnen het kabinet-RC nog behoefte bestaat aan
voorlichting op het gebied van de ontnemingswetgeving. Twee van hen geven aan
dat er in die eventuele voorlichtingsbijeenkomsten aandacht besteed dient te worden aan de taakverdeling tussen de RC en de ovj. Op dit element, dat in het bijzonder
speelt bij de inbeslagneming van voorwerpen, komen we in hoofdstuk 4 terug.
3.3

Mate van praktijkervaring en samenwerking

BFO's
Hoewel de mate van praktijkervaring tussen de BFO's aanzienlijk verschilt, spreekt
het gezien hun voortrekkersrol voor zich dat zij in ieder geval enige ervaring met de
ontnemingsproblematiek hebben opgedaan. Alle BFO's hebben zelfs minimaal in 2
SFO's geparticipeerd; koploper is het BFO waarvan het hoofd aangeeft dat men bij 40
SFO's betrokken is geweest.32 Van de 21 BFO's geven er 13 aan dat zij reeds ontnemingsactiviteiten hebben ontplooid ten behoeve van de aanpak van de bovenregionale zware of 'georganiseerde' criminaliteit.
Op de vraag of de overige onderdelen van de reguliere politie (rechercheteams, basiseenheden, enzovoort) al voldoende uit het oogpunt van een buitgerichte aanpak
denken, is 'enigszins' het meest gegeven antwoord (13 maal). Slechts één BFO-chef is
van mening dat binnen de overige onderdelen van de politie in zijn regio voldoende
aandacht voor ontneming bestaat.
Over de door ons opgeworpen kwestie of de andere onderdelen van de politie al
zelfstandig ontnemingszaken afdoen, zijn de antwoorden ongeveer gelijk verdeeld
over de opties 'ja' en 'nee'. Zelfs in de regio's waarin reeds zelfstandig zaken door
andere onderdelen van de politie worden afgedaan, blijft het BFO niettemin een
belangrijke schakel. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat 20 BFO's aangeven,dat zij
daadwerkelijk het centrale informatiepunt in de regio zijn als het om ontnemingszaken gaat. Het 'resterende' BFO geeft aan geen inzicht te hebben in hetgeen er in de
rest van de regio op ontnemingsgebied gebeurt.
32

Dit geldt voor alle BFO's die de vraag hebben beantwoord; bij de vragenlijst van één BFO is het aantal
SFO's niet ingevuld.
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Het blijkt dat de BFO's nauwelijks samenwerken met de opsporingsdiensten I-SZW,
AID, ECD en de DRZ (zie bijlage 2, tabel 10). Met de andere in die tabel opgesomde
diensten wordt frequenter samengewerkt. Over het algemeen kan gezegd worden dat
de hoofden van de BFO's - voor zover zij hierover een mening kunnen hebben - een
(gematigd) positieve indruk hebben van de kwaliteiten van deze diensten; slechts
een enkele maal geeft een BFO-chef aan dat hij de kwaliteit van de samenwerking
met een andere opsporingsdienst als 'slecht' bestempelt.
Uit het kwalitatieve onderzoeksmateriaal kan worden afgeleid dat de knelpunten in
de samenwerking vooral terug te voeren zijn op conflicterende (incasso)belangen.
Vooral ten aanzien van de FIOD valt binnen de politiewereld met enige regelmaat de
klacht te beluisteren dat deze dienst alleen wil participeren als er zekerheid bestaat
'dat er iets te halen valt' - door sommigen ook wel aangeduid als 'de scoringsdrift
van de FIOD'. Bovendien zou men binnen deze BOD te veel oog hebben voor de fiscale belangen en te weinig voor afroming langs strafrechtelijke weg. Ondanks deze
lichte wrevel worden in de meeste ontnemingszaken de verschillende belangen goed
op elkaar afgestemd. Zo werd in casus 12 (p. 87) op instigatie van de ovj reeds in een
vroegtijdig stadium een speciale bijeenkomst belegd teneinde afspraken te maken
over de verdeling van de (te verwachten) opbrengsten. Deze vergadering resulteerde
in het vaststellen van een verdeelsleutel, aan de hand waarvan de verschillende
BOD's - mits zij hun claims konden waarmaken - een aandeel van de waarde van de
in beslag genomen goederen zouden kunnen opeisen.33 Frappant in dit geval is dat
Justitie wat het incasseren van eventuele opbrengsten betreft geheel buiten de boot
viel. Ondanks het voornemen om het wvv langs de weg van artikel 36e WvSr. af te
romen, vloeiden er dus geen inkomsten in de kas van het ministerie. Hoewel voor
het uitgangspunt van de ovj in deze zaak 'dat het er niet toe doet waar de opbrengsten naar toe gaan, zolang het maar bij de crimineel wordt weggehaald', veel te
zeggen is,34 moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de kosten van de
ontnemingsoperatie veelal voor rekening van Justitie komen. Dit is een van de redenen dat toepassing van de ontnemingswetgeving dit departement tot dusverre meer
geld heeft gekost dan opgeleverd.
De meeste hoofden van de BFO's typeren de houding van het OM inzake het gebruik
van het ontnemingsinstrumentarium als afwachtend: deze antwoordcategorie werd
13 maal aangekruist, tegen 'sturend' 10 keer.35 Gegeven het feit dat bij de vorige

33
34

35

Het ging hier om de belastingdienst en de bedrijfsverenigingen GAK en DETAM.
Hiervoor Is overigens ook steun te vinden in de MvT: op verschillende plaatsen (onder andere op p. 87)
wordt expliciet gesteld 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. In het
geval dat een van de andere crediteuren de staat in de hoedanigheid van fiscus is, kan deze zijn preferente
positie doen gelden. Wanneer, bijvoorbeeld, in een SFO nog niet belaste inkomsten aan het licht treden,
dan kunnen deze alsnog belast en ingevorderd worden.
Aangezien de BFO's niet arrondissementelijk zijn verdeeld, is het mogelijk dat een BFO met meer dan één
arrondissement van doen heeft. Dit heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar de houding van het OM - met
betrekking tot het gebruik van het ontnemingsinstrumentarium - 23 antwoorden opleverde.
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Casus 4: Elektroshock
Naar aanleiding van door V. geplaatste advertenties in landelijke dagbladen bleek uit politie-onderzoek dat hij elektroshockapparaten (waarvan het vermogen varieert van 65.000 tot 200.000 volt) en
traangasprodukten vanuit Duitsland invoerde en vervolgens in Nederland verkocht. V. is hoofdverdachte in deze zaak, hoewel ook C. en L. werden aangehouden.
De aangetroffen illegale produkten (onder meer 293 shockapparaten en 3 busjes traangas) werden
in beslag genomen. Er werd conservatoir beslag gelegd op administratieve bescheiden en contant
geld (f 2.235).

Het door V. verkregen ww werd door het BFO geschat op f 78.475. Dit bedrag is het produkt van de
verkochte aantallen en de laagste verkoopprijzen, minus door V. gemaakte kosten (vervoer en verblijf in Duitsland, inkoop en advertentiekosten). De officier baseerde zijn ontnemingsvordering op de
door het BFO gemaakte berekeningen. De rechtbank kwam bij herberekening echter tot lagere ingekochte en verkochte aantallen. Bovendien werd de verkoopprijs van busjes traangas door de rechtbank op f 7,50 in plaats van f 15 bepaald. Dit resulteerde is een wvv van f 20.000.
V. is tegen de uitspraak in de ontnemingszaak in beroep gegaan; het hof heeft echter nog geen uitspraak gedaan. In de strafzaak van R. besloot de officier tot een sepot ('gering aandeel in feit'). Van
verdachte L. is bekend dat hij in de strafzaak tot een geringe straf is veroordeeld, het ontnemingstraject is in zijn geval onbekend.

meting nog drie kwart van de respondenten uit het politieveld de opstelling van het
OM te passief vond, lijkt in de perceptie van de BFO-chefs in sommige arrondissementen sprake te zijn van enige vooruitgang. In dezelfde richting wijst de bevinding
dat twee derde van de hoofden van de BFO's aangeeft dat het overleg dat zij met het
OM voeren structureel van aard is.
Binnen een aantal BFO's bestaat onvrede over het feit dat sommige ontnemingszaken
nodeloos lang bij het OM op de plank blijven liggen. Het betreft hier voornamelijk
zaken die niet op dezelfde zittingsdag worden behandeld als de hoofdzaak. Het algemeen als positief gewaardeerde gegeven dat op grond van de ontnemingswetgeving
langer doorgerechercheerd kan worden naar het vermogen van de verdachten dan
wel veroordeelden, heeft dus ook een keerzijde. Omdat ontneming zich nog afspeelt
in de marge van het dagelijkse werk van een ovj - en de parketleiding over het algemeen op het verloop van ontnemingszaken nog betrekkelijk weinig druk uitoefent is de kans bepaald niet denkbeeldig dat in een aantal gevallen ontnemingszaken
verwateren: de mogelijkheid tot uitstel kan vooral in de kleinere zaken gemakkelijk
leiden tot afstel. Overigens laat niet alleen het OM in dit opzicht steken vallen. Een
deel van de problematiek is te herleiden tot de handelwijze van de BFO's zelf. Deze
vertonen, vanwege de ruime tijdsduur die formeel voor de financiële opsporing en
vervolging ter beschikking staat, soms de neiging langer door te rechercheren dan
strikt noodzakelijk is.36 Dientengevolge verschijnt de rapportage te laat om nog
meegenomen te kunnen worden op de zittingsdag van de hoofdzaak.

36

Een alert sturende ovj kan hier natuurlijk paal en perk aan stellen.
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De BFO's zijn niet onverdeeld tevreden met de wijze waarop het OM informatie - omtrent de afdoening van de zaak en de behaalde resultaten - terugkoppelt. Zeven van
de negentien BFO's die aangeven hiermee ervaring te hebben, zijn tevreden over de
informatievoorziening op dit punt. Zeven andere BFO's beoordelen de terugkoppeling van informatie als redelijk, terwijl volgens vijf BFO's de terugkoppeling het predikaat slecht verdient. Het feit dat het OM nog steeds niet over een deugdelijk registratiesysteem beschikt, wordt door de meeste BFO's wel als knelpunt ervaren.
Het oordeel van de hoofden van de BFO's over de terugkoppeling van informatie en
behaalde resultaten van andere diensten (bedrijfsverenigingen en de gemeentelijke
sociale diensten) levert een soortgelijk beeld op: een substantieel (rond een derde)
deel van de BFO's is van mening dat dit proces slecht verloopt. Dit geldt in het bijzonder voor de belastingdienst: 8 van de 21 BFO-hoofden zijn ronduit ontevreden
over de wijze waarop zij door deze overheidsinstantie worden geïnformeerd over de
fiscale afhandeling.
De mate van direct contact tussen BFO-ers en RC's varieert: twee BFO's geven aan
zeer frequent contact met de RC te hebben, terwijl een zelfde aantal aangeeft nooit
contact met RC's te hebben. De meeste BFO's (tien) geven aan regelmatig met de RC
te overleggen; zeven BFO's hebben nauwelijks contact met RC's.

Basiseenheden reguliere politie
Bijna de helft van de basiseenheden (47%) heeft enige ervaring met ontnemingswetgeving, in die zin dat medewerkers van de eenheid op de een of andere manier
betrokken zijn geweest bij zaken waarin is gepoogd langs strafrechtelijke weg wvv te
ontnemen. De mate van praktijkervaring is echter betrekkelijk gering: voor 60% van
de teams of eenheden geldt dat zij bij één of twee zaken betrokken zijn geweest; de
meest 'ervaren' eenheid - een 'uitschieter' - heeft met dertig ontnemingszaken van
doen gehad. Het beeld wordt beduidend minder positief als men bekijkt hoeveel
basiseenheden reeds zelfstandig, dus zonder ondersteuning vanuit het BFO, zaken
hebben afgedaan; dit geldt namelijk slechts voor 14% van de eenheden. Twee derde
van deze laatste eenheden (26 in getal) geeft aan als regel het BFO op de hoogte te
stellen als zich een zaak met een ontnemingscomponent voordoet. Een kwart van
alle basiseenheden onderhoudt (zeer) regelmatig contact met het BFO; de overige
drie kwart doet dit niet of nauwelijks.
Gezien het bovenstaande zal het niemand verbazen dat 108 chefs basiseenheid
(38%) geen antwoord geven op de vraag welke houding het OM aanneemt als het de
ontnemingsmaterie betreft. De mening van degenen die deze vraag wel konden
beantwoorden, gaat dezelfde kant op als die van de hoofden van de BFO's: drie kwart
van hen vindt dat de houding van het OM een afwachtende is; een kwart is daarentegen van mening dat de houding van het OM als sturend is te omschrijven.
Aan de chefs van de basiseenheden is tevens gevraagd of zij - bij de uitvoering van
hun werkzaamheden - iets hebben gemerkt van de tien-zakenrichtlijn. Drie kwart
van de chefs zegt op geen enkele wijze met eventuele implicaties van de richtlijn te
zijn geconfronteerd. Dat de richtlijn nauwelijks invloed op de basiseenheden heeft,
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blijkt tevens uit het feit dat degenen die wel over enige invloed reppen (25%), eigenlijk alleen aangeven hoe zij iets over het bestaan van de richtlijn hebben vernomen
en niet op welke wijzen de eenheid met de richtlijn is geconfronteerd.
Bijzondere opsporingsdiensten
Ongeveer twee derde van de vestigingen van de BOD's is betrokken geweest bij minimaal één zaak waarin is gepoogd langs strafrechtelijke weg wvv af te nemen. Het
aantal zaken waarbij deze units betrokken zijn geweest, varieert van één tot tien. Van
deze zeventien vestigingen zijn er acht die in multidisciplinair onderzoek ervaring
met ontneming hebben opgedaan, bij zes betrof het voornamelijk zelfstandig onderzoek, terwijl drie vestigingshoofden aangeven dat hun betrokkenheid ongeveer gelijkelijk over zelfstandig en multidisciplinair onderzoek verdeeld is. Op de vraag met
welke facetten men in het werk reeds te maken heeft gehad, komen drie facetten elk
tienmaal voor: berekening wvv in het kader van en te vorderen maatregel of geldboete, conservatoir beslag en het SFO.
Met de BFO's en de overige onderdelen van de reguliere politie werken de BOD's in
redelijke mate samen: ongeveer de helft van de vestigingen heeft ervaring in het
samenwerken op ontnemingsgebied met deze onderdelen van de politie. Men werkt
echter niet of in slechts beperkte mate samen met andere bijzondere opsporingsdiensten, in ieder geval voor zover het strafrechtelijke ontnemingsactiviteiten betreft.
Voor zover men ervaring heeft opgedaan met het OM (18 van de 27 respondenten),
blijkt dat men niet geheel positief ten opzichte van de terugkoppeling van relevante
informatie door het OM staat; negen respondenten noemen de terugkoppeling goed,
vier redelijk en vijf slecht. Met het BFO heeft men op het terrein van terugkoppeling
van informatie wat meer en betere ervaring. Met de belastingdienst, de bedrijfsvereniging en de gemeentelijk sociale diensten heeft men in het algemeen te weinig
ervaring opgedaan om een oordeel over terugkoppeling van informatie en beslissingen te kunnen geven. Over de gepercipieerde houding van het OM inzake het gebruik
van het ontnemingsinstrumentarium is op te merken dat de antwoorden van de respondenten gelijk verdeeld zijn over de opties 'afwachtend' en 'sturend'. Slechts vijf
respondenten geven aan frequent tot zeer frequent contact met een RC te hebben, de
anderen hebben dat niet of nauwelijks.
Openbaar ministerie37
Van de zestien contactofficieren ontnemingswetgeving, zijn er acht die één of meer
vorderingen tot het openen van een SFO hebben ingesteld, waarbij de respondent
die aangeeft reeds tien van dergelijke vorderingen te hebben ingesteld, koploper is.
Zeven contactofficieren geven aan in één of meer ontnemingszaken te hebben
geschikt of getransigeerd.

37

Hoewel enkele vande in deze subparagraaf te noemen elementen ook in hoofdstuk 5 aan de orde komen
(inzake het gebruik van het instrumentarium)', worden zij hier opgevoerd als indicatoren voor de mate
van praktijkervaring van de respondenten die bij het OM werkzaam zijn.
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Casus 5: Hardware
B. werkte in het magazijn van een groothandel in computeronderdelen. Samen met collega R.
verduisterde hij ten minste 250 harddisks en andere 'hardware-accessoires'. De inkoopwaarde van
deze goederen bedroeg volgens de groothandel f 146.400; de marktwaarde bedroeg ongeveer het
dubbele. De spullen werden door henzelf of door heler M. op de markt gebracht.
Er werd conservatoir beslag gelegd op onder meer B.'s sieraden, contant geld en meubels. De executiewaarde van het beslag bedroeg f 12.743.
Aangezien het de opsporingsinstantie niet geheel duidelijk werd wat de verhouding tussen de opbrengsten van B. en R. was, werd door het BFO een wvv bepaald van ten minste f 52.300 en maximaal f 68.300. In eerste instantie werd door de officier f 52.300 gevorderd; ter zitting werd deze eis
echter teruggebracht tot f 38.000. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat 'medeverdachte in
beginsel op 50/50-basis met verdachte deelde'; de officier ging er op dat moment vanuit dat hij bij
medeverdachte R. een zelfde bedrag kon aantonen. De rechtbank wees de vordering toe, maar
plaatste een kleine correctie wegens niet-ontvangen loon (schadevergoeding aan werkgever).
Na correctie van het wvv met het reeds in beslag genomen geld, resteerde B. een schuld van
f 26.910. Vlak voor de openbare veiling van de resterende in beslag genomen goederen heeft B.
dit bedrag naar het parket overgemaakt.
Ondanks het feit dat B. en R. - naar men aannam - op gelijke voet deelden, vorderde de officier in
de ontnemingszaak tegen R. een bedrag van f 22.300. Door de rechtbank werd f 16.300 toegewezen.
Er was nog niet geëxecuteerd; wel kon uit briefwisselingen worden opgemaakt dat de advocaat van
R. een afbetalingsregeling wilde treffen. Tegen heler M. is een SFO geopend.

Bij de zaaksofficieren zijn - relatief - minder respondenten aangetroffen die zich
reeds met het instrument SFO hebben ingelaten (10 van de 24 respondenten). Van
hen hebben er twee ervaring met meer dan tien van dergelijke vorderingen. Onder
deze groep officieren is de ervaring met schikkingen en transacties geringer dan bij
de contactofficieren; vijf van hen geven aan met schikking ervaring te hebben opgedaan, door de zaaksofficieren is nog niet getransigeerd.
Zowel de contact- als de zaaksofficieren zijn zeer te spreken over het kennisniveau
bij de BFO's waarmee zij te maken hebben: in beide groepen is drie kwart van de respondenten van mening is dat het kennisniveau goed te noemen is; de anderen vinden het niveau redelijk is. Geen van de officieren is van mening dat het kennisniveau
van de BFO's als matig of slecht te typeren is.
Ook het kwalitatieve onderzoeksmateriaal laat een grote mate van tevredenheid
binnen het OM over de deskundigheid van de BFO's zien. Sterker nog, het heeft er
in menig opsporingsonderzoek veel van weg dat de regie in het ontnemingstraject
veeleer in handen is van de BFO's dan van de ovj's. Hoewel reeds verschillende malen
geconstateerd is dat het OM in algemene zin moeite heeft de politie te sturen, zie
bijvoorbeeld het rapport van de Commissie-Donner (1994), lijkt wat het ontnemen
van wvv betreft bijna wel sprake van een omgekeerde situatie: veel ovj's laten zich bij
gebrek aan financiële en civielrechtelijke deskundigheid aan de hand nemen door de
financieel experts binnen de opsporingsinstanties en zijn in hoge mate van hun
oordeel afhankelijk.
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Met betrekking tot de overige onderdelen van de politie bestaat binnen het OM duidelijk een negatiever beeld. De kennis van andere politiefunctionarissen wordt door
de overgrote meerderheid van de officieren matig of slecht bevonden. De weinigen
onder de contact- en zaaksofficieren die een oordeel over het kennisniveau van de
CRI hebben geveld, geven aan dat zij daarover over het algemeen tevreden zijn.
Het blijkt dat de officieren - of dit nu contact- of zaaksofficieren zijn - vrij weinig
ervaring hebben met bijzondere opsporingsdiensten als het strafrechtelijke ontneming betreft. Voor zover men hierover wel een oordeel kan vellen, komt naar voren
dat de opinies over het kennisniveau van deze diensten over het algemeen niet zeer
positief zijn; voor geen van deze diensten wordt het oordeel 'goed' uitgesproken.
De meningen van de contact- en zaaksofficieren ten slotte over de wijze waarop RC's
omgaan met het verlenen van toestemming tot gebruikmaking van het ontnemingsinstrumentarium neigen over het algemeen naar het positieve. Een minderheid van
de officieren is van mening dat de RC's hierin vrij terughoudend zijn. In de woorden
van een respondent: 'Het lijkt wel koudwatervrees.' Al met al levert dit een soortgelijk beeld op als bij de vorige interimrapportage.
Zittende magistratuur
Slechts twee van de vijftien door ons geraadpleegde RC's hebben geen verzoeken tot
het instellen van een SFO vanuit het OM gekregen; degene die hiermee de meeste ervaring heeft, is een RC die aangeeft vijftien van dergelijke verzoeken te hebben ontvangen (zie verder hoofdstuk 4). Twee derde van deze RC's geeft aan tijdens de duur
van het SFO over de voortgang van dit onderzoek op de hoogte te worden gehouden.
Het informeren geschiedt nauwelijks door schriftelijke voortgangsrapportages, maar
voornamelijk door mondeling overleg. Door enkele respondenten wordt hieraan toegevoegd dat dit geen automatisme is, maar dat zijzelf het initiatief hiertoe dienen te
nemen. Van de tien RC's die de vraag naar de houding van het OM beantwoorden, is
de meerderheid (acht) van mening dat het OM een afwachtende houding aanneemt
ten aanzien van het gebruik van het ontnemingsinstrumentarium.
Op deze plaats mag niet onvermeld blijven dat uit notulen van het LOO naar voren
komt dat de RC's zich niet of nauwelijks aan het beleid van het LOO gebonden voelen;
pogingen om op landelijk niveau tot afspraken met betrekking tot de ontnemingswetgeving te komen, zijn tot op heden op niets uitgelopen.
Ten aanzien van de leden van de meervoudige strafkamer van de rechtbank, is op te
merken dat bijna alle door ons geënquêteerde rechters in ieder geval enige ervaring
hebben met de ontnemingswetgeving. Van de zestien respondenten geven er vijftien
aan ervaring te hebben met de beoordeling van een ontnemingsvordering. Voor de
overige ervaringen met het instrumentarium wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Gevraagd naar de kwaliteit van de financiële rapporten of pv's van de diverse opsporingsinstanties, valt als eerste op dat een relatief groot aantal respondenten daar te
weinig ervaring mee heeft om er een oordeel over te vellen. Dit geldt bij de BFO's
voor de pv's van zes respondenten, bij de overige onderdelen van de reguliere positie
voor negen respondenten en bij de FIOD voor vier respondenten. Men heeft de min-
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Casus 6: Verdovende middelen (2)
Naar aanleiding van verklaringen van gebruikers werd R. aangehouden voor handel in harddrugs. Bij
huiszoeking werd 563 gram heroïne aangetroffen. Het BFO schatte dat R. in totaal 4,25 kilogram had
doorverkocht.
Door de RC werd een machtiging tot het instellen van een SFO verleend. Er werd conservatoir beslag
gelegd op contant geld, sieraden en het banktegoed van R. (bij elkaar f 76.533).
Het wvv werd in eerste instantie bepaald op f 70.053, de winst per gram maal het aantal verkochte
grammen heroïne. Uit het SFO bleek echter dat R. in die periode f 99.592 had besteed. Op dit laatste
bedrag baseerde de officier zijn schikkingsvoorstel.
De door de officier voorgestelde schikking bestond uit twee componenten. Ten eerste de betaling
van een bedrag ad f 58.874. Dit is de waarde van het in beslag genomen geld en het banksaldo.
Ten tweede de overdracht aan de staat van de eveneens in beslag genomen sieraden, met dien
verstande dat uit de verkoop hiervan maximaal f 40.718 zou worden verhaald.
R. ging akkoord met dit voorstel. De openbare verkoop van de sieraden leverde echter minder geld
op dan werd verwacht. Per saldo werd f 71.156 van het wvv van R. 'afgeroomd'.

ste ervaring met de rapportages van de ECD en de AID. Voor zover er wel oordelen
zijn ingevuld, blijkt dat men redelijk tot goed over de kwaliteit van de financiële
rapportages van de diverse instanties is te spreken. Dit geldt echter minder voor de
onderdelen van de reguliere politie die niet tot het BFO behoren.
3.4

Advocatuur

Een groep actoren die tot dusverre onbesproken is gebleven, is de advocatuur. Behalve dat wij in de fase van dataverzameling twee advocaten hebben geraadpleegd, is
er in de vragenlijsten en de interviews met de andere betrokkenen aandacht besteed
aan de rol die deze beroepsgroep in de praktijk van de ontnemingswetgeving speelt.
De indruk die na raadpleging van deze bronnen is ontstaan, is dat een groot aantal
advocaten de ontneming als secundair element van de strafzaak opvat en dat slechts
weinigen zich goed in de materie hebben verdiept. Dit beeld wordt bevestigd door
de cijfers van bijlage 2, tabel 11. Geen enkele respondent is van mening dat de
advocaten met wie hij of zij in de uitoefening van hun taak wordt geconfronteerd, op
'uitgesproken goede wijze' hun verdediging in ontnemingszaken voeren. Hierbij
dient echter wel opgemerkt te worden dat de leden van de strafkamer een positiever
beeld van de taakuitoefening van de advocatuur hebben dan het geval is bij de
contactofficieren ontnemingswetgeving.
In dit verband is het interessant te wijzen op de omstandigheid dat het door het OM
aansturen op bundeling van straf- en ontnemingszaak soms op tactische gronden is
gestoeld. Op deze wijze wordt de aandacht van de advocatuur primair op de hoofdzaak gelegd, waardoor de advocaten aan het eind van de sessie - volgens een OM-respondent - 'nog nauwelijks weten wat ze tegen de ontnemingsvordering in moeten
brengen'.
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Het lijkt er echter wel op dat de belangstelling voor de ontnemingswetgeving binnen
de advocatuur groeiende is. Niet alleen worden er regelmatig themadagen of cursussen georganiseerd, tevens vindt er volgens enkele respondenten specialisatie op.
ontnemingsgebied plaats. Vooral de grote kantoren tenderen in die richting. Naar de
verwachting van deze respondenten zal dit voor deze kantoren zeer zeker lonend
blijken te zijn.
3.5

Recapitulatie en interpretatie

Ondanks het feit dat vanuit het OM op uiteenlopende wijzen getracht wordt het buitgerichte denken te stimuleren, blijkt de praktijk aanzienlijk weerbarstiger dan gehoopt. Mede als gevolg van een gebrek aan civielrechtelijke en ervaringskennis alsmede financiële deskundigheid, lijken de meeste ovj's bij de toepassing van het instrumentarium nog steeds behept te zijn met de nodige `koudwatervrees'. Niettemin
is in vergelijking met de vorige meting sprake van een lichte progressie, in de zin dat
de ovj's zich met de ontnemingsregelgeving zelf iets meer vertrouwd lijken te voelen.
De laatste bevinding laat onverlet dat de complexiteit van de materie en de daarmee
samenhangende bedrijfsrisico's door de ovj's onveranderd hoog worden ingeschat.
Een dergelijke perceptie bevordert uiteraard de drift tot experimenteren niet.38 In
middelgrote en kleine zaken zijn de risico's die voor het OM aan de toepassing van
het ontnemingsinstrumentarium zouden kunnen kleven, beduidend minder groot.
Analoog aan de bevindingen uit de eerste onderzoeksfase moet worden vastgesteld
dat binnen de parketten nog steeds te weinig capaciteit - op een voldoende hoog
niveau - wordt vrijgemaakt om de buitgerichtheid van de ovj's te stimuleren. In vrijwel alle parketten zijn weliswaar contactofficieren ontnemingswetgeving benoemd
om als aanjager en aanspreekpunt te fungeren, maar de meesten van hen zijn niet
formeel vrijgesteld voor hun taak en moeten deze vervullen naast hun reguliere
werkzaamheden.
Landelijk bezien is er een geringe vooruitgang te bespeuren ten aanzien van de
secretariële en administratieve ondersteuning die in de verschillende parketten
ten behoeve van de ontnemingsregelgeving is vrijgemaakt. Niettemin valt uit de
enquêtes af te leiden dat in een aantal parketten in de sfeer van administratieve
ondersteuning nog nauwelijks voorzieningen getroffen zijn. Ook deze bevinding
maakt duidelijk dat het belang dat binnen de verschillende arrondissementen aan
de ontnemingswetgeving wordt toegekend, sterk uiteenloopt.
38

In dit verband moet gewezen worden op een ontnemingszaak (van een BOD) in het arrondissement
Amsterdam, waarvan het verloop - volgens verschillende respondenten - een uiterst negatieve uitstraling
heeft gehad op het denken over de ontnemingsregelgeving in zijn algemeenheid. In de zaak in kwestie
werd aanvankelijk een vordering van 500 miljoen gulden op tafel gelegd. Onder druk van de rechtbank
werd deze vordering teruggebracht tot eerst 310 en uiteindelijk 7 miljoen gulden. Een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak ontbreekt nog in deze zaak, maar dat het OM nu reeds ernstig gezichtsverlies heeft
geleden, staat volgens bedoelde respondenten buiten kijf.
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Over de ondersteuning die het BOOM biedt, is men over het algemeen tevreden, hoewel enkelen zich afvragen of het BOOM haar positie en taakvelden niet te zeer oprekt.
Uiteraard is het OM bij het oppakken van ontnemingszaken ook sterk afhankelijk van
het aanbod vanuit de opsporingsdiensten. Het onderzoeksmateriaal maakt duidelijk
dat vooral op het niveau van de basispolitie nog het nodige werk verzet moet worden
teneinde de buitgerichtheid van de politie te versterken. Mede als gevolg van de gebrekkige faciliteiten in de opleidingssfeer is het kennisniveau van de basispolitie inzake de ontnemingsregelgeving nog betrekkelijk laag. Omdat in het administratieve
processysteem van de basispolitie in de regel tevens een module ontbreekt waarmee
men bij het opmaken van een pv automatisch op ontnemingsaspecten stuit, worden
de basiseenheden ook niet bepaald uitgenodigd stelselmatig met het ontnemen van
wvv aan de slag te gaan. De bovenstaande knelpunten kunnen niet los worden gezien van het in het vorige hoofdstuk reeds geconstateerde gebrek aan sturing vanuit
het top- en middenkader op ontnemingsgebied. Dit gegeven komt ook tot uitdrukking in het feit dat slechts 14% van de basiseenheden tot dusverre zelfstandig één
of meer ontnemingszaken heeft afgedaan. De observaties in de regio AmsterdamAmstelland tonen echter aan dat, mits aan een aantal elementaire randvoorwaarden
is voldaan, de basiseenheden in beginsel wel degelijk voor het ontnemen van wvv
te enthousiasmeren zijn.
Binnen de politie nemen de BFO's nog steeds het leeuwedeel van de ontnemingsactiviteiten voor hun rekening. In een aantal regio's hebben deze bureaus inmiddels
ook een taak gekregen op het terrein van financieel rechercheren. De ontwikkeling
tekent zich af dat de capaciteit van de BFO's in toenemende mate zal worden aangewend voor ondersteuning van recherche- en analyse-activiteiten. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat de dienstverlening die thans nog door de BFO's aan
de basiseenheden wordt geboden, op termijn zal moeten worden afgebouwd en ingeruild voor decentrale vormen van ondersteuning. Het aanstellen van taakaccenthouders ontnemingswetgeving binnen de wijkteams van de regio AmsterdamAmstelland vormt van deze ontwikkeling een voorbode.
De BOD's hebben zich tot dusverre slechts mondjesmaat met de strafrechtelijke ontnemingsmaterie beziggehouden. Slechts binnen een minderheid van de vestigingen
waar een enquête is uitgezet, blijken de medewerkers een aanvullende opleiding op
ontnemingsgebied gevolgd te hebben. De meeste praktijkervaring is tot dusverre
vooral opgedaan in multidisciplinaire opsporingsonderzoeken. Het kwalitatieve
materiaal laat zien dat ook in multidisciplinair verband de BFO's bij het opmaken
van financiële rapportages nog veelvuldig het voortouw nemen. De BOD's lijken de
fiscale en civielrechtelijke routes te verkiezen boven het ontnemen van wvv langs
strafrechtelijke weg.
Binnen de zittende magistratuur zijn de aanpassingen in de organisatorische sfeer
beperkt gebleven. Tot dusverre lijkt het aanbod van ontnemingszaken echter nog
niet tot structurele capaciteitsproblemen te leiden. Hooguit is er sprake van een
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planningsprobleem wanneer het rechters op voorhand niet duidelijk is dat het OM
van zins is tevens een ontnemingsvordering uit te brengen. In tegenstelling tot de
vorige meting zijn de meeste rechters niet geporteerd voor het instellen van een
aparte ontnemingskamer. De relatief kleine omvang van de meeste strafsectoren,
alsmede de onlosmakelijke band die bestaat tussen hoofd- en ontnemingszaak zijn
daarbij de meest frequent opgetekende argumenten. Overigens komt wel naar voren
dat - vooral in het arrondissement Amsterdam - onder een aantal zittingsrechters de
neiging bestaat de hoofd- en ontnemingszaak te scheiden.
Het kennisniveau onder rechters lijkt in vergelijking met de vorige meting gestegen,
zij het dat verschillende leden van de zittende magistratuur aangeven nog over te
weinig praktijkervaring te beschikken om op ontnemingsgebied routine op te bouwen. Van belang is het overwegend positieve oordeel dat de geënquêteerde ovj's
hebben over de wijze waarop RC's omgaan met het verlenen van een machtiging tot
gebruikmaking van het ontnemingsinstrumentarium. De laatste constatering laat
onverlet dat binnen de zittende magistratuur nog steeds de nodige reserves bestaan
ten aanzien van de ontnemingsregelgeving als geheel. In hoofdstuk 5 zal hierop
nader worden ingegaan.
De indruk bestaat dat de advocatuur meer aandacht voor de hoofdzaak heeft dan
voor de strafrechtelijke ontneming. Er zijn echter signalen die erop duiden dat de
belangstelling voor de ontnemingswetgeving binnen de advocatuur groeiende is.
Niet alleen worden er regelmatig themadagen of cursussen georganiseerd, tevens
vindt er - op beperkte schaal - specialisatie op ontnemingsgebied plaats.

4

Een kwantitatieve tussenstand

De 'kwantitatieve tussenstand' die in dit hoofdstuk wordt geschetst, bestaat uit twee
elementen: (1) een (eigen) analyse van de zaken die in twee politieregio's in het BFOregistratiesysteem zijn opgenomen en (2) de presentatie van landelijke - door het
BOOM verzamelde en geaggregeerde - gegevens over ontnemingszaken.
4.1

Twee politieregio's nader bekeken

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de door de BFO's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Midden geregistreerde ontnemingszaken. Bij het beschouwen
van deze gegevens mag niet uit het oog verloren worden dat de cijfers door diverse
oorzaken (zie paragraaf 1.3.1) geen compleet of zelfs een vertekenend beeld van de
zaken schetsen.39 Niettemin biedt de hieronder gepresenteerde analyse van BRSgegevens een algemeen beeld van de mate waarin het ontnemingsinstrumentarium
wordt toegepast.
In het BRS worden diverse zaken bijgehouden. Zo worden de betrokken actoren
geregistreerd (verdachten, eigen medewerkers, ovj en RC), wordt vermeld van welke
instantie de zaak afkomstig is en wordt er bijgehouden hoeveel tijd er door de leden
van het BFO aan de zaak gespendeerd is. Interessanter in het bestek van de evaluatie
van de ontnemingswetgeving zijn andere geregistreerde items, zoals op welke goederen al dan niet beslag is gelegd en op grond van welk delict (of delicten) het BFO het
wvv heeft berekend.
In totaal hebben beide BFO's in de periode van 1 maart 1993 tot 1 oktober 1995 194
zaken in het BRS ingevoerd. In 74 gevallen is er sprake van één verdachte en in 86
zaken van meer dan één verdachte. Bij 8 zaken werd door de BFO's aangegeven dat er
tevens sprake was van één of meer verdachte rechtspersonen. Dit betekent dat in 34
zaken het aantal verdachten niet is bijgehouden.
In vier gevallen is het onbekend gebleven op grond van welk delict (in het BRS aangegeven door middel van artikelnummers uit het Wetboek van Strafrecht) de zaak is
geregistreerd. In de overige 190 gevallen was minimaal één delict bekend.
Bij de verwerking van de delicten is door ons voor de volgende systematiek gekozen.
- De delicten (wetsartikelen) zijn gegroepeerd naar delictsoort. Het algemene deel
van het Wetboek van Strafrecht is opgedeeld in vijf groepen: openbare orde,
agressie tegen personen, agressie tegen zaken, zedendelicten en vermogensdelicten.
- Twee belangrijke bijzondere wetten uit het strafrecht zijn onderscheiden, te
wetende Opiumwet en de Wet wapens en munitie.
39

Dat blijkt tevens uit het feit dat niet alle casus in het BRS-bestand zijn opgenomen.
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Tabel 1:

Achtergrond BFO-zaken Amsterdam en Arnhem, naar delictsoorten (n=190)•

delictsoort

aantal

openbare orde (gezag)
agressie tegen persoon of leven
agressie tegen zaken
zedendelicten

5
12
1
3

%

3
6
1
2

vermogensdelicten

79

42

Opiumwet

83

44

wapens en munitie

12

6

6

3

overige wetten ( 1vSr.)
"

Aangezien zaken op verscheidene delictsoorten betrekking kunnen hebben, telt het totaal op tot boven 190
(respectievelijk 100%).

De overige bijzondere wetten uit het strafrecht zijn geclusterd tot 'overige
wetten'; hiertoe behoort onder meer de Wet economische delicten.
Per zaak zijn - als er verscheidene delicten waren genoteerd - de geregistreerde
delicten conform de 'groepen' onderscheiden en is tevens aangegeven hoeveel
delictsoorten er per zaak zijn. In casu was bij 180 zaken sprake van één
delictsoort, bij negen zaken van twee en bij één zaak van drie delictsoorten.
Vervolgens is per delictsoort bekeken welk daartoe behorend delict het
zwaarstbedreigd is, dat wil zeggen het delict (wetsartikel) met de hoogste
maximale strafdreiging. Dit betekent dat als er in een zaak sprake is van
eenvoudige (artikel 310 WvSr.) en gekwalificeerde diefstal (bijvoorbeeld diefstal
door middel van braak of in vereniging, artikel 311 WvSr.), beide behorend tot de
delictsoort vermogensmisdrijven, de laatstgenoemde prevaleert.
In tabel 1 is vermeld hoe de zaken uit beide BRS-modules over de delictsoorten zijn
verdeeld. Tabel 2 presenteert soortgelijke gegevens voor de delictsoort van het
zwaarstbedreigde delict. Het zal geen bevreemding wekken dat de meeste ontnemingszaken op vermogensdelicten dan wel op overtredingen van de Opiumwet zijn
gebaseerd; 86% van de zaken is op deze delictsoorten gestoeld. In die gevallen waar
het zwaarstbedreigde delict een vermogensdelict betreft, zijn deze meer gespecificeerd weergegeven in tabel 3. Het betreft hier voornamelijk heling (schuld- dan wel
opzetheling), gekwalificeerde diefstal en valsheid in geschrift.
Overigens is het opmerkelijk te noemen - gezien het feit dat een groot deel van de
zaken betrekking heeft op meer dan één verdachte en er acht verdachte rechtspersonen zijn - dat slechts in drie zaken artikel 140 WvSr. (deelname aan een criminele
organisatie) als overtreden delict wordt aangegeven.
In het BRS wordt tevens een overzicht van de financiële stand van zaken bijgehouden. Zo wordt geregistreerd wat de diverse waarden zijn (onder meer dag- en executiewaarde) van de beslagen goederen, wordt een theoretisch resultaat (het wvv)
berekend, wordt het door de rechter bepaalde wvv weergegeven,. enzovoorts. Bij 63
van de bij de BFO's geregistreerde zaken is in meer of mindere mate deze financiële
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Tabel 2:

BFO-zaken, delictsoort zwaarstbedreigde delict

delictsoort

aantal

openbare orde (gezag)
agressie tegen persoon of leven
agressie tegen zaken
zedendelicten

a/o

vermogensdelicten

3
11
1
3
77

2
6
1
2
41

Opiumwet

81

43

wapens en munitie

8

4

overige wetten (WvSr.)

6

3

190

100

totaal

Tabel 3:

BFO-zaken, zwaarstbedreigde delict, vermogensdelicten

omschrijving delict

aantal

gekwalificeerde diefstal (niet gespecificeerd)
diefstal met geweld

faillissementsfraude

20
9
5
4
1

26
12
6
5
1

verduistering
oplichting

t/t

heling

23

30

valsheid in geschrift

15

19

totaal

77

100

stand van zaken bijgehouden. De zwaarstbedreigde delicten van deze zaken zijn
opnieuw voornamelijk vermogens- en opiumdelicten.
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de geregistreerde financiële gegevens, die
- gegeven de beperkingen die in paragraaf 1.3.1 zijn opgesomd - met de nodige
reserves geïnterpreteerd dienen te worden. De cijfers uit tabel 4 behoeven op de
volgende vier punten enige verdere uitleg.
- Beslag werd gelegd op geld (45 maal), sieraden (15 maal), voer- en vaartuigen
(17 maal), onroerende en registerzaken (2 maal) en op zaken die samen zijn te
vatten tot `overig' (8 maal).
- Het bedrag dat bij de rechterlijke uitspraak staat, is opgebouwd uit bedragen die
zijn uitgesproken in het kader van verbeurdverklaringen, veroordelingen ex artikel 36e lid 2 WvSr., geldboetes en civiele partijstellingen. Dit betekent dat er in
deze gevallen niet fiscaal is afgeroomd. Het impliceert tevens dat er in deze
zaken nog geen gebruik is gemaakt van het afromen van wvv op grond van het
derde lid van artikel 36e WvSr. (aannemelijkheid dat ook andere strafbare
gedragingen tot het wvv hebben bijgedragen).
- Gemiddeld bedraagt de hoogte van de rechterlijke uitspraak 68% van het door
het BFO berekende wvv40 Dit gemiddelde is in vele concrete gevallen echter
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Tabel 4:

Waarde van beslagen, enzovoort (in f) in zaken waarbij de BFO's Amsterdam en
Arnhem betrokken zijn geweest en die bij deze BFO's tussen 1 maart 1993 en 1
oktober 1995 zijn ingeschreven (n=63)

betrekking op

aantal zaken

aanschafwaarde beslagen goederen

53

2.556.340

dagwaarde beslagen goederen

56

5.310.790

executiewaarde beslagen goederen

52

4.101.250

totaalbedrag

9

261.680

theoretisch resultaat (ww)

55

15.429.460

uitspraak rechter

18

1.435.750

geëxecuteerd

16

1.102.230

opbrengst beslagen goederen

aanzienlijk hoger (in 5 van de 18 gevallen was de rechterlijke uitspraak identiek
aan het door de BFO's berekende wvv), maar wordt negatief beïnvloed door
onder meer een zaak waarbij de rechterlijke uitspraak slechts 3% van het door
het BFO becijferde wvv bedroeg.41
In die gevallen waarin daadwerkelijk (deels) geëxecuteerd is (16 zaken), bedraagt
het gemiddelde van de verhoudingen tussen het door het BFO berekende wvv en
het geëxecuteerde voordeel 46%.
4.2

Landelijk overzicht van de stand van zaken

Het BOOM zet - sinds enige tijd - eenmaal per kwartaal summiere vragenlijsten uit
bij de parketten van de arrondissementsrechtbanken en de gerechtshoven. In deze
vragenlijsten wordt gevraagd naar kwantitatieve gegevens aangaande de ontnemingswetgeving. Men vraagt daarin naar het aantal ontnemingszaken dat in behandeling is, het aantal door de gerechten afgedane zaken, de waarde van de in conservatoir beslag genomen goederen,42 de waarde van geïncasseerde bedragen, enzovoort. In de tabellen 5 t/m 8 is een overzicht gegeven van de resultaten over 1995.
Uit tabel 5 blijkt dat in 21% van de in behandeling zijnde zaken op de arrondissementsrechtbanken een SFO loopt43 en dat tegen 38% van de door de rechtbank gedane uitspraken hoger beroep wordt ingesteld. Hoewel de in de tabellen 5 t/m 8
40

Dit cijfer is gebaseerd op de gemiddelden per zaak. Op deze wijze heeft een grote zaak een even grote
invloed op het (rekenkundige) gemiddelde als een zaak met een laag ww.

41
42

43

Hoewel er hier sprake is van een uitspraak in tweede aanleg, geeft casus 1 (p. 44) een goed voorbeeld van
hoe een dergelijk groot verschil kan ontstaan.
Een verzoek tot levering van 'de stand van zaken' op het terrein van conservatoir beslag is ook naar
Domeinen uitgegaan. Men bleek daar echter nog niet in staat een valide overzicht te geven; daarvoor is
de informatie-uitwisseling tussen Domeinen en de parketten (nog) niet toereikend.
Ter vergelijking: in 1994 werden 131 SFO's geopend tegen 243 in 1995. Omdat in 1994 geen gegevens voorhanden waren uit het parket Amsterdam, zijn ten behoeve van de vergelijking ook in 1995 de gegevens
van Amsterdam buiten beschouwing gelaten. Er resteren dan 188 SFO's, hetgeen nog altijd neerkomt op
een stijging van 43%.
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Tabel 5:

Kwantitatieve stand van zaken Inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle
19 arrondissementsparketten, in aantallen zaken
aantal

aantal zaken in behandeling

1.115

- waarvan met SFO

243

- waarvan met conservatoir beslag
geschikte/getransigeerde zaken in 1995
door rechtbank afgedane zaken

377

maatregelen waartegen hoger beroep is ingesteld

217

ingestelde vorderingen in 1995

969

27
548

Bron: BOOM

Tabel 6:

Financiële stand van zaken Inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle 19
arrondissementsparketten, in guldens
bedrag

waarde van de conservatoire beslagen
geincasseerd bedrag aan schikkingen en/of transacties
waarde opgelegde ontnemingsmaatregelen
- waarde conservatoire beslagen hierin

117.714.307
2.946.701
16.880.503
4.093.264

door parketten geïncasseerd

826.468

door CJIB geïncasseerd

912.634

Bron: BOOM

Tabel 7:

Kwantitatieve stand van zaken Inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle
vijf parketten van de gerechtshoven, in aantallen zaken
aantal

aantal zaken in behandeling
door gerechtshof afgedane zaken
maatregelen waartegen cassatie is ingesteld

131
81
33

Bron: BOOM

Tabel 8:

Financiële stand van zaken inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle vijf
parketten van de gerechtshoven, in guldens
bedrag

waarde oplegde ontnemingsmaatregelen
- waarde conservatoire beslagen hierin
door parketten geïncasseerd
door CJIB geïncasseerd
Bron: BOOM

5.780.306
472.416
1.070.000
439.580
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gepresenteerde gegevens interessante informatie opleveren, schuilt er ook een
addertje onder het gras. Het is over het algemeen onmogelijk om landelijke totalen
over de gerechten in eerste en tweede aanleg te berekenen. Immers, door de parketten van de gerechtshoven is geen rekening gehouden met de gegevens van de uitspraak in eerste aanleg. Dit betekent bijvoorbeeld dat de waarden van de opgelegde
ontnemingsmaatregelen uit de tabellen 6 en 8 niet opgeteld kunnen worden, doordat de uitspraak van het hof in plaats van de uitspraak van de rechtbank komt. Een
optelsom zou dan betekenen dat een zaak tweemaal wordt meegeteld. Daar komt
nog bij dat het niet denkbeeldig is dat de opgelegde ontnemingsmaatregel door het
gerechtshof lager is dan de opgelegde maatregel in eerste aanleg.
Een gegeven dat echter zonder beperkingen uit de tabellen is af te leiden - aangezien incasso pas plaatsvindt als een uitspraak onherroepelijk is geworden - is het in
1995 geïncasseerde bedrag. Uit de tabellen 6 en 8 is op te maken dat er door - en ten
behoeve de arrondissements- en ressortsparketten f 3.248.682 is geïncasseerd op
grond van uitgesproken ontnemingsvonnissen in eerste en tweede aanleg. Door de
arrondissementsparketten is daarnaast voor f 2.946.701 aan schikkingen en/of transacties ontvangen. Daarmee komt het totale strafrechtelijk 'afgeroomde' bedrag in
1995 op f 6.195.383.

Tien-zakenrichtlijn
Op de laatste regel van tabel 5 staat aangegeven dat er in 1995 969 ontnemingsvorderingen aanhangig zijn gemaakt. In paragraaf 2.1.1 is aangegeven dat (op voorstel van
het LOO) door de vergadering van PG's voor 1995 is overeengekomen dat per zaaksofficier gemiddeld tien 'kale' ontnemingsvorderingen moesten worden ingesteld.
Krachtens deze beleidslijn hadden in het afgelopen jaar minimaal 3.400 ontnemingszaken aanhangig moeten worden gemaakt. Het feit dat het er feitelijk 969 zijn geweest, betekent dat men slechts tot 28% van het streefgetal is gekomen. De gemiddelden per arrondissementsparket lopen zeer uiteen: zij variëren van 8% tot 100%.
Overigens behoren de parketten van Arnhem en Amsterdam - de arrondissementen
(regio's) waarin ons kwalitatieve veldwerk heeft plaatsgevonden - niet tot deze twee
'uitschieters'.
Niettegenstaande het feit dat de landelijke norm niet gehaald wordt, is er wel sprake
van enige progressie. Uit de cijfers die door het BOOM over 1994 zijn verzameld,
komt onder meer naar voren dat er op 31 december 1994 528 ontnemingszaken in
behandeling waren op de arrondissementsparketten. Uit tabel 5 is af te leiden dat dit
er eind 1995 1.115 waren. Ook het aantal in eerste aanleg uitgesproken ontnemingsvonnissen is toegenomen van 174 in 1994 tot 548 in 1995. De totale waarde van de in
beslag genomen goederen bedroeg in 1995 117.7 miljoen gulden (tabel 6). Dit bedrag
blijkt ten opzichte van 1994 meer dan verdubbeld te zijn. Een vergelijking met betrekking tot het aantal door het OM ingestelde ontnemingsvorderingen is helaas niet
mogelijk, aangezien deze vraag in 1994 nog niet door BOOM werd gesteld.
De complexiteit van de wetgeving kan een verklaring vormen voor de constatering
dat aan de tien-zakennorm gemiddeld nog niet wordt voldaan. Ook de constatering
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dat het door het OM gevoerde beleid onvoldoende op dat van de politie is afgestemd
(paragraaf 2.3) en het feit dat de basiseenheden (nog) relatief onwetend zijn op ontnemingsgebied (paragraaf 3.3) kunnen verklarende factoren zijn, immers: het is op
grond hiervan alleszins aannemelijk dat er niet voldoende 'ontnemingswaardige' pv's
op de arrondissementsparketten binnenkomen.
Uit het kwalitatieve materiaal komt echter ook zeer nadrukkelijk naar voren dat
- zonder daarmee de indruk willen wekken dat de ovj's regelrecht obstructie plegen de richtlijn niet 'OM-breed' wordt gedragen. In de diverse - met voornamelijk zaaksen contactofficieren - gevoerde gesprekken lieten slechts enkele respondenten zich
in positieve bewoordingen uit over de door het LOO opgestelde norm. Deze respondenten zien de richtlijn weliswaar als een'onelegant' instrument, maar zien niet in
hoe op een andere wijze gestalte gegeven kan worden aan de gewenste grotere aandacht voor de ontnemingswetgeving.
De meerderheid van de personen die wij over deze kwestie hebben gesproken, hebben echter een uitgesproken negatieve opvatting over de richtlijn: men vindt het
`een ridicuul instrument'. Deze afkeer wordt voornamelijk ingegeven door het door
hen verwachte gevolg: als elke officier tien ontnemingsvorderingen dient in te stellen, zullen het vooral kleine zaken betreffen. Dit is in de optiek van de critici onwenselijk, omdat (a) naar hun oordeel het ontnemingsinstrumentarium gebruikt dient te
worden voor zaken met minimaal een redelijke omvang en (b) omdat bij eenvoudige
vorderingen niet of nauwelijks van de mogelijkheden van het instrumentarium
gebruik wordt gemaakt, waardoor men nauwelijks meer ervaren raakt op gebieden
als het conservatoir beslag en het SFO.
Ook de door ons aangesproken leden van de zittende magistratuur hebben over het
algemeen een - op dezelfde gronden gestoelde - negatieve opvatting over de tienzakenrichtlijn.
4.3

Recapitulatie

In dit hoofdstuk hebben wij gepoogd een kwantitatieve tussenstand inzake de ontnemingswetgeving te schetsen. De mate waarin wij daarin geslaagd zijn, is sterk afhankelijk gebleken van de kwaliteit van het door derden aangedragen materiaal. Zo
bleek Domeinen (vooralsnog) niet in staat een betrouwbaar overzicht te leveren van
de door hen bewaarde en conservatoir beslagen goederen. De beschikbare management-informatie in politie- en justitiekring is evenmin volledig.
Hoewel de gegevens van de BFO's niet geheel up to date zijn, leveren deze toch een
aantal interessante constateringen op. Zo blijkt dat de zaken in het registratiesysteem van de BFO's nauwelijks op artikel 140 WvSr. (deelname aan een criminele organisatie) zijn gestoeld. In geen van de zaken in die bestanden is het verstrekkende
derde lid (aannemelijkheid) van artikel 36e WvSr. in stelling gebracht.
De resultaten van de door het BOOM verspreide vragenlijsten op de ressorts- en
arrondissementsparketten geven waarschijnlijk een beter beeld van de cijfermatige
stand van zaken op ontnemingsgebied. Deze gegevens laten zien dat er in 1995 voor
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f 6.195.383 aan strafrechtelijke 'ontnemingsgelden' is geïncasseerd. Dit cijfer blijft
ver achter bij de begrote 28 miljoen gulden. De tegenvallende opbrengsten hangen
waarschijnlijk mede samen met het feit dat het streefcijfer van tien ontnemingsvorderingen per zaaksofficier (de tien-zakenrichtlijn) ook niet wordt behaald. De 969
ontnemingsvorderingen (in eerste aanleg) die in 1995 zijn ingesteld (overigens een
verbetering ten opzichte van 1994), vormen 28% van het beoogde aantal vorderingen. De waarde van de conservatoir beslagen goederen is ten opzichte van 1994
grofweg verdubbeld.
Op grond van het kwalitatieve materiaal is gebleken dat zowel een groot aantal officieren als leden van de zittende magistratuur minimaal vraagtekens bij de tienzakerichtlijn plaatst. Zowel de tegenvallende resultaten in 1995 als de terughoudende opinies ten aanzien van de richtlijn maken dat het zeer de vraag is of handhaving
van de richtlijn een verstandige keuze is.

5

Het ontnemingsinstrumentarium

5.1

Opinies over het ontnemingsinstrumentarium in algemene zin

De ontnemingswetgeving heeft - in het bijzonder in de juridische literatuur - van
meet af aan blootgestaan aan kritiek. Verschillende auteurs (onder wie WBretshofer,
1993; Groenhuijsen en Van der Landen, 1995) hebben betoogd dat bij de totstandkoming van de wetgeving te weinig rekening is gehouden met de structuur van het
straf- en strafprocesrecht, waardoor de praktijk nu met tal van onopgeloste rechtsvragen zit. In het bijzonder wordt daarbij gewezen op de introductie van civielrechtelijke rechtsfiguren en de verregaande uitbreiding van de strekking van artikel 36e
WvSr. Behalve de complexiteit van de materie en de overhaaste invoering van de
wetgeving heeft ook het ontbreken van overgangsbepalingen het nodige commentaar opgeleverd.44 De respondenten uit het onderhavige onderzoek onderschrijven
over het algemeen deze bezwaren en zijn vrijwel allen van mening dat de wetgever
te veel 'open eindjes' heeft gelaten.
Dat de ontnemingswetgeving inderdaad legio rechtsvragen oproept, kan worden
afgeleid uit een - nog te publiceren - overzicht van knelpunten dat is opgesteld door
een werkgroep van de Landelijke Adviescommissie Wetgeving van het OM. Het zou
te ver voeren alle door deze werkgroep gesignaleerde problemen hier uitvoerig te
bespreken. Wij beperken ons in dit hoofdstuk tot de voetangels en klemmen die zich
lopende de dataverzameling hebben gemanifesteerd en die door de respondenten
als de belangrijkste obstakels worden beschouwd. Bovendien wijzen we er nogmaals
op dat het geschrevene een weergave vormt van de ervaringen die tot en met 1995
met het ontnemingsinstrumentarium zijn opgedaan. Aangezien de rechtspraktijk
volop in beweging is, bestaat de kans dat ten aanzien van een aantal van de in dit
hoofdstuk gesignaleerde problemen inmiddels nieuwe jurisprudentie is verschenen.

44

Discussiepunt hierbij vormt vooral de vraag of ten aanzien van strafbare feiten die zijn begaan voor 1
maart 1993 de oude of de nieuwe strafvorderlijke bepalingen van toepassing zijn. In de MvT werd als uitgangspunt gekozen dat vanaf de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving de nieuwe procedurele
voorschriften ten aanzien van alle strafbare feiten vigeren. In de rechtspraak is deze gedachtenlijn niet
gevolgd. Zo bepaalde het Hof Arnhem (11-2-1994; Nl 94.453) dat'de voorschriften van procedurele aard
ondubbelzinnig en duidelijk afgestemd zijn op de nieuwe materieelrechtelijke wetgeving, daarmee één geheel vormen en daarvan niet kunnen worden losgemaakt'. Dit arrest impliceert dat daar waar de oude materieelrechtelijke bepalingen van toepassing zijn, ook de oude strafvorderlijke bepalingen opgeld doen.
De HR (11-10-1994; Nl 95.156) heeft in dezen voor een tussenweg gekozen. Het hoogste rechtscollege acht
voor de vraag welk formeel recht van toepassing is, beslissend het moment waarop de (hoofd)strafzaak
aanhangig gemaakt is. Dat is het moment waarop de dagvaarding ter betekening uitgaat. Een uitvloeisel
van deze oplossing is dat op strafbare feiten die voor inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving zijn
gepleegd en waarop dus de oude materieelrechtelijke bepalingen van toepassing zijn, maar waarvan de
vervolging na 1 maart 1993 is aangevangen, de nieuwe procedurele voorschriften van toepassing zijn.
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Voordat we op specifieke knelpunten ingaan, wordt aandacht besteed aan de kwestie of de ontnemingswetgeving - in de optiek van betrokkenen - moet worden opgevat als een middel tegen de zware, `georganiseerde' vormen van criminaliteit of
dat het instrumentarium feitelijk alle vormen van (winstgevende) misdaad dient te
beslaan.
Aan de zaaksofficieren, RC's en leden van de meervoudige strafkamers van de rechtbank is - in de diverse versies van de enquête - gevraagd wat in hun optiek de reikwijdte van de wetgeving dient te zijn. Uit de antwoorden blijkt dat de zittende en de
staande magistratuur hierover fundamenteel van mening verschillen. Waar de zittende magistratuur overwegend van mening is dat het instrumentarium vooral ingezet
dient te worden tegen de zware vormen van criminaliteit,45 is de overgrote meerderheid van de zaaksofficieren van mening dat bij het inzetten van het ontnemingsinstrumentarium alle vormen van (winstgevende) criminaliteit in aanmerking dienen te komen.
5.2

Toepassing van artikel 36e WvSr.

5.2.1

De bepaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Gaandeweg de dataverzameling is duidelijk geworden dat er over het issue van wvvbepaling nauwelijks overeenstemming bestaat: bijna iedereen heeft (onafhankelijk .
van de beroepsgeleding waartoe de respondent behoort) een andere mening over de
wijze waarop het voordeel berekend (of geschat) dient te worden. Dit beeld wordt
ook wel in de literatuur aangetroffen. 46 Het feit dat in de MvT uiteenlopende termen
zijn gebruikt (zoals financieel gewin, materieel gewin, revenuen, genoten voordeel,
verkregen voordeel, enzovoort), heeft de duidelijkheid inzake deze kwestie niet bepaald bevorderd.
In paragraaf 2.2.1 werd reeds gerefereerd aan de BOOM-visie omtrent de vaststelling
van de hoogte van het wvv In diezelfde paragraaf werd tevens aangegeven dat de HR
in een arrest (12 september 1995; parketnummer 99.997 P) heeft bepaald dat men bij
de vaststelling van het te betalen bedrag rekening mag houden met de financiële
draagkracht van verdachten. Opvallend genoeg wijkt deze uitspraak af van de uit de
enquête naar voren komende dominante opvatting van de zittende magistratuur op
dit punt: het merendeel van de geënquêteerde leden van de strafkamer (10 van de
16) geeft namelijk aan geen rekening te houden met de financiële draagkracht van de
verdachte(n). Niettemin is als gevolg van de uitspraak van de HR - vooral binnen het
45

Deze overweging is zelfs terug te vinden in een rechterlijke uitspraak, namelijk die van de rechtbank
Leeuwarden d.d. 27 juli 1995 (parketnummer 17/080085-95). In een arrest van het Hof Leeuwarden van
1 november 1995 werd deze uitspraak echter weer vernietigd met het argument dat 'noch uit de tekst van
de wet, noch uit de wetsgeschiedenis het door de rechtbank voorgestane, beperkt toepassingsgebied van

46

de regelgeving is af te leiden'.
Zo besteed bijvoorbeeld Oonk (1995) aandacht aan de visie vanhet CABB enerzijds en de visie vanDe
Groot anderzijds.
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Casus 7: Inbraken
Via W., die diefstallen had gepleegd, werd bekend dat D. tevens bij een aantal diefstallen betrokken
was. Verdachte D. pleegde tevens, soms samen met medeverdachte P., een groot aantal inbraken.
Er werd beslag gelegd op administratieve bescheiden, een aantal goederen afkomstig van diefstal en
de benodigdheden voor een - niet in gebruik zijnde - hennepkwekerij. Er werd conservatoir beslag
gelegd op een vordering van D. bij een notaris (naar aanleiding van de verkoop van een woning) en
een auto. De waarde van het conservatoir beslag bedroeg f 25.059.
Bij de bepaling van het ww werd eventueel genoten voordeel uit de 'kweekbenodigdheden' buiten
beschouwing gelaten. Uit eigen verklaringen van D. werd een minimumvoordeel van f 147.403 en
een maximumvoordeel van f 178.925 bepaald.
De officier ging bij zijn vordering uit van het minimumbedrag. Tevens liet hij een aantal zaken van
voor 1 maart 1993 vallen, aangezien het bewijsmateriaal hiervoor onvoldoende was. Bovendien werd
de vordering bijgesteld naar aanleiding van het feit dat een verzekeringsmaatschappij zijn vordering
in een civiele procedure gehonoreerd zag. De eis van de officier kwam daarmee op f 61.949.
De rechtbank volgde de officier exact in de bepaling van het genoten voordeel. D. is niet in beroep
gegaan; het executietraject is vooralsnog onbekend.
Bij medeverdachte P. werd een ontnemingsvordering van f 50.898 ingesteld. De rechtbank oordeelde
feitelijk conform eis, echter, door een rekenfout werd het bedrag in het vonnis duizend gulden lager.
P. is tegen de uitspraak in appel gegaan.

OM - enige beroering ontstaan: gevreesd wordt dat verdachten hiermee min of meer
worden aangemoedigd het behaalde wvv zo snel mogelijk te consumeren.
Uit de uitkomsten van de vragenlijsten blijkt dat de overgrote meerderheid van de
BFO's bij de berekening van het wvv een marge in acht neemt: bij de berekening
bepalen de meeste BFO's zowel een minimum- als een maximum'positie'.47 Dit geldt
minder voor de BOD's: voor zover zij ervaring hebben met strafrechtelijke ontneming
- en daarmee met de bepaling van het illegaal verworven voordeel - blijkt dat slechts
een krappe minderheid van deze diensten de gewoonte heeft om bij de berekening
van het wvv een marge te hanteren.
Het gevolg van het bieden van een keuzemogelijkheid is vaak dat de rechterlijke
macht uit veiligheidsoverwegingen tendeert naar de in de financiële rapportage uiteengezette minimumpositie. Dat het vanuit het oogpunt van het OM wellicht verstandiger is iets meer risico aan de dag te leggen en stelselmatig te gaan zitten op
een midden- of maximumpositie, blijkt uit een zaak in het arrondissement Arnhem
waarin de rechtbank doorschemeren het rekenkundige gemiddelde toe te laten, terwijl de zaaksofficier de minimumpositie had ingenomen.
De verschillende opinies op het vlak van de wvv-bepaling worden vooral door de
factoren `kosten', de `samenloop van strafbare feiten' en de 'individualisering van het
wvv' veroorzaakt. Uit de antwoorden van de leden van de meervoudige strafkamer

47

Vooral bij ontneming op grond van de handel in verdovende middelen krijgt de bepaling van het wvv
kenmerken van een schatting; zie hiervoor bijvoorbeeld casus 6 (p. 58). Casus 8 (p.75) geeft een voorbeeld
van de gewoonte van veel BFO's om bij de bepaling van het ww een marge in acht te nemen.
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van de rechtbank blijkt dat drie kwart van hen met de kosten rekening houdt. Een
kwart van de rechters kruiste echter de optie 'weet niet' aan.
Ook uit het kwalitatieve materiaal komt het beeld naar voren dat men over het algemeen van mening is dat kosten met het berekende wvv verdisconteerd dienen te
worden, hoewel wij ook enkele personen spraken die voor de aanpak van het brutovoordeel opteren.48
Ten aanzien van de vraag welke kosten in de berekening moeten worden betrokken,
bestaat nog allesbehalve eensgezindheid. Dat de aanschafkosten met het wvv verrekend dienen te worden, behoeft volgens de respondenten nauwelijks betoog. Daarbij moet volgens de meeste respondenten wel worden uitgegaan van de economische waarde die een goed heeft in een specifieke deelmarkt: het wordt met andere
woorden niet billijk geacht om in geval van fietsendiefstal in Amsterdam standaard
de winkelwaarde van een fiets aan te houden; veeleer zal in een dergelijke situatie de
gangbare straatwaarde bepalend zijn. Deze opvatting spoort niet met het uitgangspunt van het BOOM: deze instantie hanteert als uitgangspunt dat gekeken moet worden naar het bedrag dat de verdachte/veroordeelde had moeten betalen als hij zich
op rechtmatige wijze de eigendom over het betreffende goed verworven had; in het
bovengenoemde voorbeeld zal daarbij de waarde van tweedehandsfietsen veelal als
maatstaf genomen worden.
Het geheel wordt nog complexer als er sprake is van andere investeringskosten. Over
het algemeen geldt dat de meeste respondenten - althans in de interviews - met dit
vraagstuk moeilijk uit de voeten kunnen. Alleen degenen met enige kennis van het
fiscale recht waren ten aanzien van dit punt in staat hun positie te bepalen: zij kiezen voor een fiscale benadering, waarbij ook verwervings- en investeringskosten
verdisconteerd mogen worden. Hierbij geldt volgens hen overigens wel dat dit aantoonbare kosten dienen te zijn die in relatie staan met het plegen van het delict. Het
voordeel van een fiscale benadering is in de optiek van de voorstanders dat er op
deze wijze wordt aangesloten bij een reeds werkbaar gebleken begrip, waarover ook
al de nodige jurisprudentie bestaat. Het voorkomt, in de woorden van een respondent, 'het tweemaal uitvinden van hetzelfde wiel'.49
De tweede factor die aanleiding geeft tot uiteenlopende interpretaties, heeft betrekking op de samenloop van strafbare feiten. Een voorbeeld is een dief die een aantal
televisietoestellen uit een winkel heeft ontvreemdt en deze vervolgens doorverkoopt
aan een heler.50 In beginsel plukken in dit voorbeeld twee personen de vruchten van
de diefstal van een zelfde goed. In de optiek van het BOOM moeten beiden afzonder-

48

Dit geldt bijvoorbeeld voor een door ons geïnterviewde BFO-medewerker. Zijn voorkeur voor het uitgangspunt van ontneming op basis van bruto-voordeel wordt ingegeven door een - zijns inziens - vreemde inconsistentie: bij het in bezit hebben van verdovende middelen worden deze onttrokken aan het
verkeer en vernietigd en wordt er geen rekening met de kosten van de bezitter gehouden. Het vreemde is
volgens deze respondent dat dit bij verkoop van verdovende middelen vaak wel gebeurt.

49
50

Schreuders (1995) refereert in dit verband aan het'neutraliteitsbeginsel': de fiscus maakt geen onderscheid naar de herkomst van de middelen.
Dit voorbeeld is ontleend aan het beleidsstuk'Buit uit of in .. beeld' van het BOOM (Geerds, 1995).
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Casus 8: Verdovende middelen (3)
In deze zaak draaide het om een organisatie die zich bezighield met de verkoop van harddrugs. In
totaal betrof het hier acht verdachten. E. kon worden gezien als het hoofd van de organisatie.
In de ontnemingszaak werden geen dwangmiddelen getroffen. De officier besloot de leden van de
organisatie individueel te behandelen. Het wvv van E. werd geschat op een bedrag van tussen de
f 277.000 en f 415.000. Hierin zijn de kosten van E. (aankoop auto, bewaarloon van de heroïne en de
inkoopkosten van de harddrugs) verdisconteerd.
In eerste instantie kwam de officier op een wvv van f 346.634 (ongeveer het gemiddelde van de
bovenstaande bedragen); ter zitting verminderde hij - vanwege een fout in de berekening van het
aantal verkochte grammen - zijn eis tot ƒ 200.000.

De rechtbank volgde dezelfde voordeelsbepaling als de officier; ook de leden van de rechtbank
hanteerden het rekenkundige gemiddelde tussen minimum- en maximumvoordeel. Het in het vonnis
toegewezen bedrag was echter enkele duizenden guldens lager dan eis, vanwege het feit dat de
rechtbank het in beslag genomen geld uit de strafzaak met het wvv verrekende. E. is hiertegen niet
in beroep gegaan. Er is nog niet geëxecuteerd.
Over de overige leden van de 'organisatie' is nog te melden dat drie van hen met een ontnemingsvordering werden geconfronteerd.

lijk voor de totale winkelwaarde worden aangeslagen. De meeste respondenten
kunnen zich ook in deze zienswijze slecht vinden: het gevolg zou namelijk zijn dat
het totaalbedrag aan wvv tweemaal zo hoog is als de schade die aan de winkelier
wordt toegebracht.
Het laatste element dat stof tot discussie heeft opgeleverd, betreft het individualiseren van het wvv Dit vraagstuk doet in het bijzonder opgeld in situaties waarin diverse verdachten hetzelfde strafbare feit in deelneming hebben gepleegd en geen inzicht is verkregen in de verdeling van het voordeel tussen de verdachten. Voor de
schatting van het voordeel staan twee mogelijkheden open:
- een van de verdachten wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het geheel
van het voordeel;
- het voordeel wordt geacht gelijkelijk, dan wel - in geval er meer informatie over
de verdeling van de buit beschikbaar is - naar rato te zijn verdeeld over het
aantal bekende hoofdverdachten.
Hoewel in de rechtspraak reeds uitspraken bekend zijn (onder andere rechtbank
Maastricht, d.d 4 oktober 1995; nr. 031005417-95) waarin de mogelijkheid van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt erkend, blijkt uit de interviews en de gesprekken met
rechters dat de meesten van hen terughoudend met deze optie om wensen te gaan.
Doorslaggevend voor deze reserves is de overtuiging dat het onbillijk is om slechts
één verdachte voor het geheel van het wvv aan te slaan.
5.2.2

Ervaringen met artikel 36e WvSr. lid 2 en lid 3

Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven, hebben in ieder geval 15 van de 16 door ons geenquêteerde rechters ervaring met de behandeling van een ingestelde ontnemings-
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vordering. Als we specifiek naar de ervaringen met het derde lid kijken ('aannemelijkheid', zie paragraaf 1.1), dan valt op dat hiermee veel minder rechters ervaring
hebben; dit geldt namelijk slechts voor drie respondenten. Dit gegeven staat niet op
zich, want ook tijdens de aanvullende interviews werd verschillende malen gerefereerd aan het gebrek aan ervaringskennis met het derde lid. Verreweg d e meeste ontnemingsvorderingen worden gebaseerd op artikel 36e WvSr., lid 2, eerste geval. In
mindere mate spelen het tweede en het derde geval van dat lid een rol.
Dit beeld wordt bevestigd door diverse casus en door de analyse van de BFO-zaken
(hoofdstuk 4). Geen van de aldaar besproken ontnemingsvonnissen is op het derde
lid van artikel 36e WvSr. gestoeld. Uit nadere analyses op het van die zaken opgebouwde bestand blijkt tevens dat ook in de nog lopende zaken in de betreffende
regio's het wvv nog niet is vastgesteld op basis van het derde lid.
De bovenstaande bevinding kan niet los worden gezien van het feit dat een niet
gering aantal ontnemingszaken (deels) betrekking heeft (gehad) op strafbare feiten
die gepleegd zijn in de periode voor inwerkingtreding van de ontnemingsregelgeving. In dit type van zaken moet nog gewerkt worden met de oude materiële strafrechtsbepalingen, in casu artikel 36e WvSr. (oud).
Niettegenstaande de beperkingen die voortvloeien uit het overgangsrecht, is al wel
gezocht naar creatieve mogelijkheden om de obstakels die aan toepassing van de
oude wetsbepalingen verbonden zijn, te omzeilen. Opvallend in dit verband zijn de
constructies die zijn opgetrokken rondom artikel 140 WvSr. (deelname aan een criminele organisatie). Vanwege de ruime delictsomschrijving leent dit artikel zich bij
uitstek als instrument voor het aantonen van de (in de oude wetgeving voorgeschreven) causale relatie tussen grondfeit en wvv. In casus 11 (p. 86) is aan de hand
van artikel 140 WvSr. zelfs een vermogensvergelijking opgesteld waarvan de strekking sterk doet denken aan de uitgangspunten van artikel 36e lid 3 WvSr.: netvermogen van de verdachte is daarbij aan het beginpunt van de periode waarover de
strafbare feiten zich uitstrekten, op nul gesteld; vervolgens is gekeken naar zijn vermogenspositie aan het einde van deze periode en zijn de inkomsten die hij gedurende dit tijdvak rechtmatig heeft genoten, hierop in mindering gebracht. Van het restant wordt aannemelijk geacht dat dit wederrechtelijk is verkregen.
Het ontbreken van jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van artikel 36e lid 3
WvSr. is te betreuren, want nog steeds bestaat er geen duidelijkheid omtrent de
vraag of, zoals een aantal critici (onder wie Groenhuijsen en Van Kalmthout, 1989)
heeft betoogd, de strekking van deze bepaling strijdig is met één van de grondbeginselen van het strafrecht, te weten de presumptio innocentiae. Hopelijk kan in de volgende rapportage uitsluitsel worden gegeven of er inderdaad sprake is van omkering
van de bewijslast, zoals genoemde critici betogen of veeleer van een meer evenwichtige verdeling van de bewijslast, de opvatting die de minister ten aanzien van dit
punt huldigde (Kamerstukken Il, 1989-1990, p. 63).
Een ander grondbeginsel dat volgens een aantal respondenten (vooral rechters en
advocaten) als gevolg van de ontnemingswetgeving onder druk is komen te staan, is
het zogenaamde nemo-tenetur-leerstuk. Het uitgangspunt dat niemand aan zijn
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eigen veroordeling hoeft mee te werken, dreigt volgens deze respondenten in het
geval van samenloop van de hoofdzaak en de ontnemingszaak te worden uitgehold.
Geschetst is het volgende scenario dat veel weg heeft van een catch-22:51 De verdachte beroept zich in de hoofd- of strafzaak op zijn zwijgrecht en ziet zich in de
ontnemingszaak geconfronteerd met een vordering ex artikel 36e lid 3 WvSr. van
aanzienlijke omvang. Als gevolg van de krachtens deze bepaling gewijzigde verdeling
van de bewijslast is de verdachte welhaast verplicht verweer te voeren, wil hij tenminste voorkomen dat de rechter in dezen alleen afgaat op het oordeel van het OM.
Hiermee kunnen zijn belangen in de hoofdzaak wel weer worden geschaad.52
5.2.3

Verhouding tot andere vermogenssancties

'Plukze bestaat al lang', zo zei een respondent tijdens een interview. Daarmee doelde
hij niet op de mogelijkheid dat strafrechtelijke ontneming al sinds het einde van de
jaren tachtig een reële optie is, maar hiermee verwees hij naar de mogelijkheid om
naast een vrijheidsstraf subsidiair een boete te eisen, goederen ter verbeurdverklaring in beslag te nemen en op de mogelijkheid om langs fiscale weg wvv te ontnemen.
Met betrekking tot een mogelijke boete kan worden opgemerkt dat enkele door ons
geraadpleegde respondenten van mening zijn dat een subsidiaire boete in kleine of
eenvoudige zaken de voorkeur verdient, om redenen van efficiëntie: er hoeft geen
speciale ontnemingszitting plaats te vinden en het scheelt in de dossieromvang. Met
een boete hoeft men, kortom, in bijna alle geledingen minder tijd aan de ontneming
te besteden.

51

In het gelijknamige boek van Joseph Heller wordt de waanzin van oorlog - in casu de Tweede Wereldoorlog - geschetst. Op het eilandje Pianosa (gelegen vlak bij Elba in de Middellandse Zee) is een squadron
van de Amerikaanse luchtmacht gelegerd. Yossarian, de hoofdpersoon uit het boek en 'bommenrichter'
op een bommenwerper, hoort van legerarts Doc Daneeka dat hij pas mag afzwaaien als hij 50 gevechtsmissies heeft gevlogen. Dit is de zoveelste verhoging van het aantal missies; telkens als Yossarian - dat
geldt ook voor de anderen - denkt dat hij het benodigde aantal heeft behaald, wordt het quotum door de
bevelhebber van de vliegbasis verhoogd. De verhogingen van het aantal gevechtsmissies hebben een negatieve uitwerking op de geestesgesteldheid van de troepen; enkelen gedragen zich ronduit krankzinnig.
Yossarian gaat ervan uit dat daar de sleutel tot de vrijheid ligt: als je gek bent kun je worden afgekeurd en
mag je naar huis. Hij heeft echter buiten catch-22 gerekend. Doc Daneeka vertelt hem dat een verzoek om
afkeuring volgens de autoriteiten betekent dat je geestelijk normaal bent, waardoor je gedwongen bent

52

toch het verhoogde aantal missies te vliegen. Ziedaar de catch: hoe Yossarian en zijn collega's zich ook
gedragen, van het zo gewenste afscheid van de luchtmacht komt het niet.
De rechtbank Arnhem (27 juni 1995; parketnummer 05075153192) heeft een verweer met een soortgelijke
strekking overigens verworpen. De rechtbank overwoog dat 'het inherent Is aan ieder beschaafd rechtssysteem dat de justitiabele die zich in een ontnemingsprocedure beroept op zijn zwijgrecht zich daarmee
blootstelt aan het risico dat het standpunt van de wederpartij, voor zover dat niet ongegrond of onrechtmatig wordt geacht, voor waar wordt aangenomen'. Het verschil met het hierboven beschreven catch-22scenario is wel dat de rechtbank zich alleen uitsprak over de gevolgen van gebruikmaking van het zwijgrecht in de ontnemingszaak en dat de mogelijke consequenties voor de positie van de verdachte in de
hoofdzaak buiten beschouwing gelaten werden.
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Casus 9: Verdovende middelen (4)
Via een groot aantal verklaringen van (hard)druggebruikers bleek dat R. en zijn.vriendin W. zich
bezig hadden gehouden met handel in heroïne en cocaïne. R. hield zich bezig met de verkoop van de
middelen, waar W. de inkoop verzorgde. T.B. en M.B. fungeerden als tussenpersonen bij de verkoop.
Er werd conservatoir beslag gelegd op contant geld en gebruiksgoederen ('overgeheveld' uit het
'klassieke' beslag), alsmede op een personenauto en het batige saldo op een girorekening.
Het door R. genoten voordeel werd door de officier bepaald op f 104.000; dit betreft het minimale
wvv. In de vordering van de officier werd een onderscheid gemaakt naar 'oude' (f 78.000) en
'nieuwe' (f 26.000) wetgeving. Het vonnis van de rechtbank was conform de eis.
R. ging in beroep tegen de uitspraak. Hij werd als appellant echter niet-ontvankelijk verklaard, aangezien hij niet binnen de wettelijke termijn had gereageerd. In totaal werd ongeveer f 45.000 geëxecuteerd (de opbrengst van het girosaldo en de openbare verkoop van een aantal roerende goederen). Een bijzondere omstandigheid is in dit geval dat de belastingdienst het fiscale beslag op de
roerende goederen heeft opgeheven, opdat het OM tot openbare verkoop zou kunnen overgaan. De
fiscus hief echter het beslag op twee woonhuizen (van zeer geringe waarde) niet op. De opbrengst
van de gelden die uit de verkoop van deze huizen voortkwamen, is door de belastingdienst geïnd.
Een ontnemingsvordering jegens vriendin W. werd door de rechtbank afgewezen, aangezien R. reeds
voor de gehele opbrengst was veroordeeld. Het instellen van ontnemingsvorderingen ten aanzien van
M.B. en T.B. achtte de officier niet opportuun, gezien het feit dat deze junks slechts de rol van 'boodschappenjongen' vervulden.

Ten aanzien van de verbeurdverklaring is door verschillende respondenten te berde
gebracht dat zij de indruk hebben dat dit middel sinds de inwerkingtreding van de
ontnemingsregelgeving ten onrechte enigszins in het ongerede is geraakt. Weliswaar
is krachtens artikel 33a WvSr. inbeslagneming van uit baten van criminaliteit aangeschafte goederen met het oog op verbeurdverklaring krachtens de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk - omwille van de wetsystematiek heeft de wetgever voordeelsontneming in dit soort van gevallen alleen nog via de weg van conservatoir
beslag toe willen staan -, maar dit gegeven laat onverlet dat objectconfiscatie langs
de weg van verbeurdverklaring nog altijd mogelijk is ten aanzien van voorwerpen die
geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit zijn verkregen. Anders gezegd: de televisie die door een dief is ontvreemd en bij hem thuis wordt aangetroffen, dient ter verbeurdverklaring in beslag genomen te worden.
Ter afsluiting van deze paragraaf wijden wij nog enkele woorden aan het fiscale ontnemingstraject. Het feit dat wvv ook kan worden opgevat als verzwegen inkomsten
aan de belastingdienst, impliceert dat een fiscaal belang vrijwel altijd aanwezig is.
Ook het belastingrecht biedt uitgebreide ontnemingsmogelijkheden.53

53

Sommige auteurs (onder wie Wattèl, 1987) hebben zelfs aangevoerd dat die mogelijkheden in het verleden onvoldoende onderkend dan wel benut zijn, en hebben op basis van die argumenten hun twijfels
geuit over de noodzaak van invoering van de ontnemingswetgeving. Speekenbrink (1994) stelt hier tegenover dat het fiscale recht tekortschiet op het gebied van de rechtsbescherming van de verdachte en derden en is mede om die reden voorstander van ontneming van wvv langs strafrechtelijke weg.
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Door verschillende respondenten is in dit verband opgemerkt dat van beleidswege
nimmer criteria zijn ontwikkeld waaraan kan worden getoetst welke vorm van ontneming de voorkeur verdient. Ook van Asten e.a. (1995) zijn op dit knelpunt gestuit.
In de - in hoofdstuk 2 genoemde - Werkgroep Taakstelling Plukze van de CCP is geconstateerd dat het antwoord op de vraag of gebruik van het ontnemingsinstrumentarium dan wel het fiscale instrumentarium geïndiceerd is, afhankelijk is van respectievelijk bewijsrechtelijke aspecten, de aanwezige opsporingscapaciteit, de verwachte snelheid en effectiviteit van de aanpak en de preventieve werking die daarvan
uitgaat. Het opstellen van specifieke criteria behoorde niet tot de taakopdracht van
bedoelde werkgroep, zodat de lacunes op dit terrein nog niet zijn aangevuld.
5.3

Inbeslagneming van voorwerpen

5.3.1

De procedure van inbeslagneming

Ten aanzien van de inbeslagneming van voorwerpen treden in de rechtspraktijk twee
juridische vragen nadrukkelijk op de voorgrond. Ook door de respondenten uit het
onderhavige onderzoek werden deze vraagstukken met enige regelmaat opgeworpen. De knelpunten in kwestie hebben betrekking op de volgende vragen.
- Wie is bevoegd tot inbeslagnemen?
-- Aan welke formaliteiten bij de inbeslagneming moet worden voldaan?
Hieronder zal beknopt worden weergegeven waar ten aanzien van beide onderwerpen de belangrijkste voetangels en klemmen zitten.
Bevoegdheid tot inbeslagnemen
Bij de beantwoording van deze vraag moet allereerst een onderscheid worden gemaakt tussen het `klassieke' strafvorderlijke beslag ex artikel 94 WvSv. en het conservatoir beslag ex artikel 94a WvSv. In het eerste geval is te allen tijde (ook in het kader
van een SFO) de RC bevoegd. Als de ovj met andere woorden - zonder machtiging
SFO - zelfstandig administratie in beslag zou nemen om wvv aan te tonen, zal het
daaruit voortvloeiende bewijsmateriaal onvermijdelijk het predikaat `onrechtmatig
verkregen' krijgen opgespeld.
In geval van conservatoir beslag ex artikel 94a WvSv is het van belang te weten of de
inbeslagneming wel of niet heeft plaatsgevonden in het kader van een huiszoeking.
Is dat niet het geval, dan is de ovj bevoegd tot inbeslagneming. De ovj zal dan wel
van de RC een machtiging conservatoir beslag ex artikel 103 WvSv. hebben moeten
verkregen. Hierop dient minimaal, zo is inmiddels duidelijk geworden uit de rechtspraktijk, het maximumbedrag te worden vermeld waarvoor conservatoir beslag zal
worden gelegd. Bij ontstentenis van een dergelijk bedrag kan de nietigheid van het
beslag worden ingeroepen. De in Nelen e.a. (1994) vermelde praktijk dat in sommige
arrondissementen de machtiging ex artikel 103 WvSv. alleen wordt verstrekt wanneer
de in beslag te nemen voorwerpen nader zijn gespecificeerd, doet volgens een aantal
respondenten nog steeds opgang. Daarbij moet wel worden aangetekend dat een
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aantal RC's akkoord gaat met een specificatie ex post, dat wil zeggen na afloop van de
huiszoeking. Volgens een aantal betrokkenen uit het politieveld en het OM heeft
bovenstaande praktijk in sommige arrondissementen geleid tot'RC-shoppen': indien
bij de inbeslagneming problemen worden verwacht van de zijde van de zittende
magistratuur, gaat men op zoek naar de meest coulante RC.
De crux van de bevoegdheidsproblematiek schuilt in de conservatoire inbeslagneming in het kader van het SFO. Wetstechnisch gezien is de ovj dominus litis is van
het SFO en uit dien hoofde ook bevoegd conservatoir in beslag te nemen (artikel
126b lid 1 WvSv.). Indien de inbeslagneming plaatsvindt tijdens een huiszoeking,
moet - spoedhuiszoekingen daargelaten - rekening gehouden worden met het feit
dat de leiding van de huiszoeking berust bij de RC. Ten aanzien van de vraag wie er in
dit geval bevoegd is tot conservatoire inbeslagneming, lopen de meningen uiteen.
De eerste interpretatie behelst dat op basis van de algemene machtiging tot het instellen van een SFO de bevoegdheid exclusief berust bij de ovj. Een tweede opvatting
is dat in het kader van een huiszoeking de bevoegdheid tot inbeslagneming berust
bij zowel de ovj als de RC. De rol van de RC in het geheel is dan wel een lijdelijke: de
RC zou in deze visie namelijk moeten wachten op een verzoek van de ovj om voorwerpen conservatoir in beslag te nemen. De bevoegdheidsverdeling wordt nog ondoorzichtiger wanneer parallel aan het SFO een gerechtelijk vooronderzoek (gvo)
loopt en/of tijdens één en dezelfde huiszoeking onder verschillende titels voorwerpen in beslag worden genomen.
Het bovenstaande toont aan dat naar het oordeel van de respondenten de bevoegdheden bij verschillende vormen van inbeslagneming in de wet onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. Hierdoor doen zich in de rechtspraktijk situaties voor die door de
betrokkenen als onduidelijk en onbevredigend worden ervaren. Vooral RC's hebben
moeite met de dubbelrol die zij bij sommige huiszoekingen geacht worden te vervullen: over een deel van de inbeslagneming voeren zij nadrukkelijk de regie, terwijl
zij zich ten aanzien van andere aspecten passief dienen op te stellen. Zeker in het
licht van de hectiek die huiszoekingen over het algemeen kenmerkt, laten de competentiegeschillen die zich op dit punt soms tussen ovj's en RC's voordoen, gemakkelijk
verklaren.
Een speciale rol bij de conservatoire inbeslagneming is nog weggelegd voor de deurwaarder. Deze is bevoegd gemaakt voor het strafvorderlijk in beslag nemen van aandelen en effecten op naam, alsmede van onroerende registergoederen (artikel 94b
sub 3 en artikel 556 lid 1 WvSv.). Het is omstreden of de deurwaarder ook buiten
de hierboven genoemde gevallen door het OM een last tot conservatoire inbeslagneming kan worden gegeven: Corstens en Vennix (1995) zien daartegen weinig bezwaar, het BOOM evenwel acht een dergelijke handelwijze in strijd met de bedoelingen van de wetgever.
Noodzakelijke formaliteiten
De discussie hieromtrent spitst zich vooral toe op de vraag op welke wijze en door
wie de inbeslagneming aan de betrokkenen moet worden betekend. Het BOOM stelt
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zich op het standpunt dat de betekening te allen tijde dient te geschieden door
tussenkomst van een deurwaarder. Corstens en Vennix (1995) daarentegen zijn van
mening dat, zolang de inbeslagneming niet betrekking heeft op aandelen en effecten
op naam en onroerende registergoederen, de tussenkomst van een deurwaarder niet
verplicht is. De visie van Corstens en Vennix dat de wet zich niet verzet tegen betekening door een opsporingsambtenaar, is voor de ontnemingspraktijk vanzelfsprekend
de meest aantrekkelijke: afgezien van de besparing van de kosten die aan het inschakelen van deurwaarders verbonden zijn, is het wel zo efficiënt als degene die de voorwerpen feitelijk meeneemt, de inbeslagneming ook kan betekenen.
In afwachting van jurisprudentie op dit punt heeft het LOO gekozen voor de lijn om
in omvangrijker zaken het zekere voor het onzekere te nemen door het beslag via
een deurwaarder te laten betekenen. In relatief kleine zaken wordt geadviseerd de
bestaande praktijk (betekening door de politie) te handhaven. Via de laatste categorie zaken kan dan jurisprudentie op dit punt worden uitgelokt.
In de bovenstaande beschrijving heeft het accent gelegen op de juridische knelpunten die zich bij (conservatoire) inbeslagneming openbaren. Hieronder zal de aandacht verlegd worden naar de praktische problemen die zich in dit traject voordoen.
5.3.2

Beheer en waardebehoud van het in beslag genomene

Zoals is opgemerkt in paragraaf 2.2.2, is van het LOO het advies uitgegaan richting
opsporingsinstanties en het OM om bij conservatoire inbeslagnemingen een vertegenwoordiger van Domeinen te betrekken. Dit met het oog op de vraag of de in
beslag te nemen goederen t berhaupt wel enige waarde van betekenis vertegenwoordigen. In het verlengde daarvan ligt de vraag of de kosten van de bewaring van de
voorwerpen de geschatte baten niet zullen overtreffen. De bewaring kan uitermate
kostbaar zijn en sommige voorwerpen dalen zo snel in waarde dat zij bij executoriale
verkoop nauwelijks nog iets opleveren.
Een voorbeeld van de wijze waarop Domeinen bij de inbeslagneming kan worden
betrokken, is te vinden in casus 12 (p. 87). Bij de huiszoekingen dienden medewerkers van Domeinen het BFO en de ovj van advies terzake van de vraag op welke roerende goederen conservatoir beslag moest worden gelegd. Het uitgangspunt dat in
deze zaak werd gehanteerd, was dat de minimumwaarde van een voorwerp f 2.500
moest zijn.54
De meeste actoren op ontnemingsgebied kunnen zich vinden in het bovengenoemde
advies van het LOO. Een minderheid plaatst echter vraagtekens bij de voorgestelde
kosten-batenanalyse, omdat daarbij primair wordt uitgegaan van in geld uitgedrukte
opbrengsten. Door deze groep wordt aangevoerd dat het uitgangspunt van de ontnemingsregelgeving toch is dat de veroordeelde wordt duidelijk gemaakt dat misdaad
54

Terzijde zij opgemerkt dat in deze zaak bij wijze van experiment ook een levensverzekeringspolls in
beslag genomen is. Afgewacht moet worden of deze polis een afkoopwaarde vertegenwoordigt.
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Casus 10: Verdovende middelen (5)
Verdachte Y. en zijn vriendin A. waren kleine dealers in heroïne (per week verkochten zij 25 tot 50
gram). De totale verkoop, die aan huis geschiedde, bedroeg ongeveer 2,5 kilo.
Conservatoir beslag werd geleg op contant geld en sieraden. Het BFO hield een winstmarge aan per
verkochte gram van f 15 tot f 20. Dit leverde een totale winst op van f 37.500 tot f 50.000. Ook
maakte het BFO een berekening van de bestedingen van de verdachten (f 36.716,92).

De ovj hield de winstmarge van f 20 per gram aan en kwam zo op een totaal van f 38.000 bij een
verkoop van 1.900 gram. Verdeeld over Y. en A. gaf dit een eis van f 19.000 per verdachte.
Het vonnis van de rechtbank luidde f 18.358,46 voor verdachte Y. Zij ging hierbij uit van de helft van
de bestedingen en verkeerde in de veronderstelling dat de officier dit ook had gedaan, doch dit
bedrag gemakshalve had 'afgerond' naar boven. Zoals uit het bovenstaande blijkt, had de officier
echter een geheel ander uitgangspunt: 19 maanden maal 100 gram maal f 20. Dit heeft een normaal
verloop van de zaak echter niet in de weg gestaan.
Het executietraject van Y. verliep soepel: f 13.050 was in contanten in beslag genomen. Een deel van
de sieraden werd op een veiling verkocht en bracht het resterende deel op.
De zaak van vriendin A. werd voor onbepaalde aangehouden; de uitspraak was nog niet bekend.

niet mag lonen. Binnen deze context is het volgens de critici in kwestie alleszins
verdedigbaar om voorwerpen mee te nemen die wellicht niet veel geld opbrengen,
maar die wel een belangrijke praktische of emotionele waarde voor de verdachte/
veroordeelde vertegenwoordigen. Idealiter kunnen deze voorwerpen tegen zekerheidsstelling aan de verdachte/veroordeelde worden teruggegeven.
Vooral in politiekringen wordt waarde gehecht aan de symbolische waarde van de
inbeslagneming: gesprekken met politie-ambtenaren maken duidelijk dat het rechtsgevoel van menige opsporingsambtenaar wordt bevredigd wanneer de huisraad van
een verdachte /veroordeelde de verhuiswagen wordt ingedragen en diens auto geconfisceerd. Hiertegen is door een aantal respondenten - veelal afkomstig uit de rechterlijke macht - ingebracht dat deze gedachtengang verdacht veel weg heeft van het
`treiteren van de verdachte' en dat dit toch nimmer de bedoeling van de wetgever
geweest kan zijn.
Hoe dit verder ook zij, feit is dat in de eerste jaren na inwerkingtreding betrekkelijk
veel voorwerpen conservatoir in beslag zijn genomen die, naar later bleek, nauwelijks waardevast bleken te zijn. Een voorbeeld hiervan vormt de inbeslagneming van
het gehele meubilair van een van de verdachten in casus 5.
Dat de uiteenlopende visies op inbeslagneming een spanningsveld kunnen veroorzaken, blijkt tot dusverre vooral uit de discussies over de wenselijkheid om in landen
als Turkije en Marokko voorwerpen - voornamelijk onroerende zaken - conservatoir
in beslag te nemen. In de wetenschap dat deze landen de executie niet dan wel zeer
traag afwikkelen, zou vanuit pragmatisch perspectief uiterst terughoudend met conservatoire inbeslagneming moeten worden omgesprongen. Indien evenwel de mogelijkerwijs te genereren opbrengsten van secundair belang worden geacht - en als
voornaamste doelstelling wordt geformuleerd dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat verdachten/veroordeelden de vruchten van hun illegale
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activiteiten plukken - kan conservatoire inbeslagneming van voorwerpen in genoemde landen in principe een effectief middel zijn.55
De in beslag genomen voorwerpen waarvan de bewaring noodzakelijk wordt geacht,
worden, zodra het belang van het onderzoek dat toelaat, onder de hoede gesteld van
een bewaarder. In het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (BIV) zijn de in artikel
116 lid 2 WvSv, bedoelde bewaarders aangewezen. In het derde lid van hetzelfde
wetsartikel is bepaald dat in beslag genomen voorwerpen ook aan een andere door
het OM aangewezen bewaarder kunnen worden gegeven indien dit voor het behoud,
de bestemming of beveiliging van deze voorwerpen noodzakelijk is. Theoretisch is
het zelfs denkbaar - en de praktijk biedt hiervan reeds enkele voorbeelden - dat de
beslagene zelf als bewaarder wordt aangesteld. Over de wenselijkheid van deze optie
zijn de meningen echter verdeeld. Volgens een minderheid van de respondenten zou
uit de wetstekst en de MvT zijn af te leiden dat het voorwerp ook fysiek bij de beslagene moet worden weggehaald. De meeste respondenten tonen zich ook ten aanzien
van dit punt tamelijk pragmatisch: zij zijn weliswaar van mening dat terughoudendheid op dit punt geboden is, maar dat in een aantal situaties waarin specifieke know
how is vereist - zoals bij het in beslag nemen van een garagebedrijf - het aanstellen
van de beslagene als bewaarder de meest voor de hand liggende optie is.
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het BOOM ten behoeve van het OM een netwerk
heeft opgezet om, in aanvulling op de in het BIV vermelde beheerders, voorwerpen
te doen taxeren, bewaren en/of executeren door particuliere deskundigen. Acht
BFO's geven aan inmiddels ervaringen met commerciële beheerders te hebben opgedaan. In de praktijk blijkt voorlopig echter vooral gebruik te worden gemaakt van
de faciliteiten die Domeinen op dit punt te bieden heeft. In bijlage 2, tabel 12 is uiteengezet hoe de verschillende actoren de dienstverlening van Domeinen beoordelen. Deze tabel maakt duidelijk dat er overwegend positief wordt gedacht over de rol
die Domeinen in het proces van inbeslagneming vervullen; de contactofficieren
stellen zich ten aanzien van dit onderwerp iets voorzichtiger op dan de BFO's. Uit de
open antwoorden en de aanvullende interviews in de regio's Amsterdam-Amstelland
en Gelderland-Midden komt wel een opvallend verschil in kwaliteit tussen de verschillende vestigingen van Domeinen naar voren.56
Slechts enkele respondenten zijn van mening dat in beslag genomen goederen bij
Domeinen niet in goede handen zijn. De kritiek op Domeinen spitst zich toe op de
gebrekkige staat van sommige opslagruimtes, 57 op het gebrek aan voldoende deskundige taxateurs en op het feit dat de in beslag genomen goederen op een andere wijze
worden geregistreerd dan gangbaar is binnen het OM en de BFO's.
55

Mits dit uiteraard te realiseren valt; zie hierover meer in paragraaf 5.3.5.

56

Het is dan ook geen toeval dat de zeer waardevolle auto's die in het opsporingsonderzoek van casus 11
(p. 86) in beslag genomen zijn, speciaal zijn overgebracht naar een vestiging die het vertrouwen van

57

politie/justitie genoot.
Terzijde zij opgemerkt dat alle vestigingen van Domeinen in de komende jaren grondig zullen worden
gemoderniseerd en zo veel mogelijk aan de behoeften van de cliënten worden aangepast.
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In paragraaf 2.2.2 is gerefereerd aan het door het LOO ontworpen stappenplan dat
ovj's bij conservatoire inbeslagneming geacht worden te volgen. Hoewel dit plan in
het OM nog niet breed ingang heeft gevonden - vooral in de kleinere zaken zijn de
ovj's, of liever gezegd de BFO's, geneigd zelfstandig te handelen conform hun op ervaring gestoelde kennis - zijn enkele elementen uit het stappenplan reeds waardevol
gebleken. Zo lijkt, afgaande op de resultaten van bijlage 2, tabel 13, reeds een aanzienlijk deel van de actoren doordrongen te zijn van de noodzaak om bij goederen
die niet waardevast zijn, aan te sturen op omzetting in geld. Vooral bij (niet-exclusieve) auto's, hifi-apparatuur en computers is een dergelijke strategie geboden. Men
heeft daarbij de keuze uit teruggave van het voorwerp tegen zekerheidsstelling, het
voortijdig treffen van een schikking of onderhandse of openbare vervreemding. Het
laatste middel wordt weliswaar in brede kring als hoogst efficiënt beschouwd, maar
heeft ook enige kritiek opgeroepen vanwege het feit dat in de wet niet geregeld is dat
de beslissing tot vervreemding aan de beslagene moet worden meegedeeld; evenmin
staan voor de verdachte rechtsmiddelen open om een machtiging vervreemding ex
artikel 117 WvSv. aan te vechten. Dit element wordt in het bijzonder als knelpunt
ervaren in situaties waarin een voorwerp ook een emotionele waarde voor een verdachte/veroordeelde vertegenwoordigt.
Wat de vervreemding van auto's betreft, kan nog worden opgemerkt dat in de ogen
van sommige BFO-medewerkers door justitie hierbij nog steeds onnodige verliezen
geleden worden. Hun kritiek komt erop neer dat de auto's onder de marktwaarde
wordt verkocht, omdat onvoldoende inzicht bestaat in de staat waarin de auto's verkeren. Met behulp van een geringe investering in de vorm van een ANWB-keuring
zouden de opbrengsten volgens deze respondenten aanzienlijk toe kunnen nemen.
5.3.3

Kosten die aan de inbeslagneming verbonden zijn

De inbeslagnemingsprocedure is behalve complex in veel gevallen ook tamelijk kostbaar. Er dient rekening gehouden te worden met drie soorten van kosten:
- kosten met betrekking tot de inbeslagneming;
- kosten ten aanzien van de bewaring;
- kosten met betrekking tot de executie.
Het belang van het bovenstaande onderscheid schuilt in de vraag op wie de kosten
kunnen worden verhaald. Er bestaat communis opinio over de juistheid van de aanname dat de veroordeelde kan worden aangeslagen voor de kosten ten aanzien van
de inbeslagneming; in het bijzonder moet daarbij gedacht worden aan deurwaarderskosten. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de kosten in de executiefase: ook de
kosten van de verkoop, van de invordering en van de daaraan voorafgaande bewaring vanaf het moment dat de veroordeelde in gebreke is, komen voor diens rekening
(Corstens en Vennix, 1995). De bulk van de kosten zit echter in de kosten met betrekking tot bewaring, kosten waarvoor de overheid dient op te draaien. De kosten
van vervoer, taxatie, opslag, onderhoud, reparatie, enzovoort, zijn alle voor rekening
van de staat. Daarbij gaan we nog voorbij aan de mogelijkheid dat het beslag moet
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worden opgeheven, dat de goederen ernstig in waarde zijn gedaald en dat de overheid met een fikse schadeclaim wordt opgezadeld.
Teneinde de complexiteit en kostbaarheid van inbeslagnemingsprocedures te illustreren, vestigen we hier de aandacht op de gang van zaken in casus 11 (p. 86).
In totaal ligt er in deze zaak voor 19 miljoen gulden beslag op goederen (voor het
merendeel conservatoir beslag en daar overheen fiscaal beslag als vangnet). Het
grootste deel van de in beslag genomen goederen bestaat uit zeer exclusieve auto's.
Twee derde daarvan is geconfisceerd in Duitsland. Deze auto's zijn na verloop van
tijd naar Nederland getransporteerd, waarmee aanzienlijke kosten gemoeid waren.
Ook de kosten van bewaring zijn inmiddels zeer hoog opgelopen: zij zijn - verpakt in
`cocons van plastic' - gestald in een aparte loods en staan daar nu reeds enkele jaren.
Behalve het wagenpark ligt er conservatoir beslag op onder andere een villa toebehorende aan de hoofdverdachte, twee rekeningen-courant en grond in de VS. De villa is
inmiddels door de hypotheeknemer verkocht. Dit kan met het oog op het waardebehoud van de woning als een positieve ontwikkeling worden gekenschetst: de leegstaande villa begon namelijk vochtplekken te vertonen en onderhoud daaraan is nu
niet langer noodzakelijk. Ten slotte ligt er nog een luxe jacht onder conservatoir
beslag in San Remo. Ook ten aanzien van dit voorwerp gaan de kosten voor de baten
uit. Daarbij hoeft men alleen maar te denken aan het onderhoud en het te betalen
havengeld.
5.3.4

De opstelling van de verdachte

Behalve de tot dusverre aangestipte knelpunten waarmee de opsporingsdiensten,
het OM en de zittende magistratuur zich bij (conservatoire) inbeslagneming geconfronteerd zien, moet ook rekening gehouden worden met het anticiperingsvermogen
van de verdachten. Als gevolg van de toegenomen aandacht van justitiezijde voor
hun vermogen is het - zeker voor verdachten die betrokken zijn bij vormen van
georganiseerde criminaliteit - zaak geworden de illegale activiteiten met nog meer
rookgordijnen te omgeven en de vermogensbestanddelen nog beter af te schermen.
Hoewel, zoals reeds aangestipt in hoofdstuk 1, het in het kader van dit onderzoek
onmogelijk is uitspraken te doen over de directe effecten van de ontnemingswetgeving op het gedrag van delictplegers, is het zonneklaar dat een aantal verdachten van
strafbare feiten gebaat is bij schijnconstructies om hun vermogen veilig te stellen.58
In deze subparagraaf zal een aantal van die schijnconstructies de revue passeren en
zal tevens worden besproken hoe van politie- en justitiezijde getracht is door deze
pantsers heen te breken.

58

Sommige sceptici menen zelfs dat de 'grote vissen' die recentelijk met behulp vanhet ontnemingsinstrumentarium aan de haak geslagen zijn, tot de laatste successen van politie en justitie zullen behoren.
Criminele groepen hebben, aldus deze sombere visie, geleerd van de fouten van anderen en zullen zich
zodanig organiseren dat zij nog nauwelijks in hun vermogenspositie kunnen worden aangetast.
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Casus 11: De zaak Z.
Z. hield zich - naar alle waarschijnlijkheid als leider van een criminele organisatie - op zeer grote
schaal bezig met de handel in softdrugs. Hiervoor werd hij in de hoofdzaak veroordeeld tot vier jaar
vrijheidsstraf. Zelfs ten tijde van zijn detentie in de strafzaak hield Z. - in het huis van bewaring - de
handel gaande.
Er werden ten behoeve van de ontnemingsvordering verschillende goederen conservatoir in beslag
genomen: dure en veelal klassieke auto's, woningen, speedboten, geld en land. De waarde van de in
beslag genomen voorwerpen bedraagt ongeveer 18 miljoen gulden. Rogatoire commissies werden
ingesteld in enkele EG-landen, in Japan en in de VS. Het wvv wordt door de opsporingsinstanties en
het OM geschat op 77 miljoen gulden. Het SFO in deze zaak was eind 1995 nog niet gesloten.

Een van de meest frequent aangetroffen afschermingsmethoden vormt het afsluiten
van een gefingeerd lease-contract. Deze methode is in het bijzonder in zwang in de
watersport- en autobranche. Om te voorkomen dat luxe jachten en bolides - (ook) in
het criminele milieu de statussymbolen bij uitstek - voorwerp worden van inbeslagneming wordt voorgewend dat deze objecten formeel eigendom zijn van een leasemaatschappij. In werkelijkheid is voor de goederen vaak onder de tafel contant betaald en wordt het lease-contract valselijk opgemaakt. Bepaalde lease-maatschappijen hebben om deze reden inmiddels een kwalijke reuk van fraude om zich heen.
Getuigenverklaringen, taps en bescheiden waarmee valsheid in geschrift kan worden aangetoond, vormen in dit soort van zaken de belangrijkste instrumenten van
de opsporingsdiensten en het OM om de gewekte valse schijn weg te nemen.
Een variatie op bovengenoemd thema vormt de handelwijze in casus 11. Hierin deed
de hoofdverdachte het voorkomen dat hij voorwerpen in consignatie hield ten behoeve van een buitenlandse eigenaar. Dit betekent dat hij voorwendde de voorwerpen slechts onder zich te hebben teneinde deze door te verkopen - waarvoor hij een
commissie zou ontvangen - maar dat de eigendom nimmer naar hem was overgegaan. Aan de hand van getuigenverklaringen, afgeluisterde telefoongesprekken en
een onderzoek naar de loop van geldstromen kon deze ballon worden doorgeprikt.59
Van de Bunt en Nelen (1996) refereren in hun studie naar rechtsfiguren waarmee
aansprakelijkheid kan worden ontlopen aan de constructie waarin de juridische en
economische eigendom van een voorwerp gescheiden wordt. In het geval van economisch eigendom hebben de partijen onderling bij overeenkomst de verdeling van
rechten en plichten ten aanzien van het betrokken voorwerp bepaald. Economische
eigendomsoverdracht houdt in dat de juridische eigenaar alle rechten en plichten,
alsmede het risico van waardeverandering, aan de andere partij (de economische
eigenaar) overdraagt; het goed wordt evenwel niet aan hem geleverd. De economische overdrachten van onroerend goed en aandelen - voorwerpen waarbij deze constructie het meest gangbaar is - zijn derhalve niet in het kadaster respectievelijk het
59

In casu deed zich de merkwaardige, en daardoor verdachte omstandigheid voor dat de fictieve eigenaar
nooit in de opbrengsten van verkoop bleek te delen.
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Casus 12: Faillissementsfraude
De hoofdverdachte in deze zaak introduceerde zich bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden,
als 'troubleshooter of 'crisismanager'. De activa werden tegen te lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte rechtspersonen, waarbinnen stromannen van A. als directeur/aandeelhouder te boek stonden. Vervolgens liet A. de echte onderneming failliet gaan, de belastingdienst, de bedrijfsverenigingen en de pensioenfondsen met grote schulden achterlatend. Door middel van onder andere nietgeregistreerde optiecontracten - A. bedong daarin het recht tot terugkoop van de aandelen tegen de
nominale waarde - kon hij achter de schermen wel beleidsbepaler blijven in de BV's van zijn stromannen.
In totaal zijn vermogensbestanddelen ter waarde van f 4.314.147 in beslag genomen. De in beslag
genomen voorwerpen betroffen onder andere een aantal bankrekeningen, twee onroerende goederen, twee vorderingen, levensverzekeringen, schilderijen, een cross-team, voertuigen, audio-apparatuur, de inventaris van twee woningen, sieraden tot aan een miniatuurspoorbaan. De omvang van het
wvv van de hoofdverdachte werd op ongeveer hetzelfde bedrag geschat ais de waarde van de conservatoir beslagen goederen.
De rechtbank heeft de hoofdverdachte in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie
jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De ontnemingsprocedure heeft tot dusverre geresulteerd in
een maatregel van vier miljoen gulden. De hoofdverdachte heeft tegen deze uitspraak hoger beroep
aangetekend.

aandelenregister terug te vinden, tenzij - in het geval van onroerend goed - het voorwerp hypothecair bezwaard is.
Op zichzelf kunnen er legitieme redenen zijn om juridisch en economisch eigendom
te splitsen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de op het onroerend goed rustende
hypotheek worden overgenomen. De constructie wordt vaak gebruikt bij beleggingsprojecten of bij projectontwikkeling. Concurrenten worden op deze manier in het
ongewisse gelaten over de aankoopprijs.
Uit recente recherche-onderzoeken is evenwel ook gebleken dat de constructie door
criminele organisaties wordt toegepast om onderhands aandelen over te dragen of
crimineel geld te beleggen. Het voordeel voor de criminele groepen is evident: men
kan tamelijk geruisloos opereren dan wel investeren; de verhaalsmogelijkheden worden met behulp van de constructie aanzienlijk beperkt. Zo is het denkbaar dat de
juridische eigendom overgaat in andere handen, terwijl de economische eigendom
bij de oorspronkelijke eigenaar blijft. Ook is het mogelijk de economische eigendom
te laten rouleren. Economisch eigendom biedt met andere woorden een goede afscherming ten opzichte van de fiscus en de politie, omdat de naam van de 'eigenaar'
geheim kan blijven.
Een voorbeeld van de wijze waarop deze schijnconstructie in de praktijk kan worden
vormgegeven is te vinden in casus 12.60 Om door een dergelijke constructie heen te
breken zal in bepaalde gevallen de actio Pauliana - zie paragraaf 1.1 - soelaas bieden. Voorwaarde is dan wel dat het voorwerp eerst eigendom van de verdachte is
60

Deze zaak is ook - als casus 2 - beschreven in het rapport van Van de Bunt en Nelen (1996).
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geweest en hij dit aan derden heeft overgedragen (Hermans, 1995). In het bovenstaande geval was hier geen sprake van: de economische eigenaar was nimmer de
juridische eigenaar geweest. Een geschikt alternatief in dit soort van situaties was tot
voor kort voorhanden in de vorm van een strategie die wordt aangeduid als 'de vereenzelvigingsleer'. Hiermee wordt bedoeld dat bij de inbeslagneming als het ware
door de in een rechtspersoon neergezette katvangers heen gekeken wordt, zodat ook
de economische eigenaar in beeld komt.61 De HR heeft in een arrest van 9 januari
1996 (nummers 3246, 3247 en 3248) de reikwijdte van de vereenzelvigingsleer ingeperkt. Het rechtscollege overwoog dat conservatoir beslag op onroerend goed van
een derde (i.c. een rechtspersoon) niet kan geschieden op de enkele grond dat de
verdachte met de rechtspersoon kan worden vereenzelvigd. Volgens De Groot (1996)
kan uit dit arrest in ieder geval worden afgeleid dat strafrechtelijk conservatoir
beslag op onroerend goed wordt beheerst door de bepalingen van Rechtsvordering,
dat geen conservatoir derdenbeslag op onroerend goed kent.
De inbeslagneming van voorwerpen bij derden heeft uiteraard niet zelden tot gevolg
dat deze hun (vermeende) rechten op het in beslag genomene willen doen gelden.
Zo werd in casus 11 (p. 86) door een derde betrokkene in Duitsland een rekestprocedure gestart om de inbeslagneming van een aantal luxegoederen aldaar aan te vechten. In zijn verweer voerde deze derde aan dat hij de formele eigenaar was van de
goederen in kwestie en dat deze uit dien hoofde aan hem moesten worden teruggegeven. De Duitse autoriteiten wezen dit verzoek - na een procedure die 1,5 jaar in
beslag nam - af, waarna de voorwerpen naar Nederland werden getransporteerd.
Hoewel ook ten aanzien van dit punt betrouwbare kwantitatieve gegevens ontbreken, lijken de door verdachten en derde-betrokkenen tot dusverre in gang gezette
beklagprocedures inzake conservatoire inbeslagneming nog betrekkelijk weinig voor
hen op te leveren: in slechts een gering aantal van de in onze casuïstiek voorkomende rekestprocedures beschikte de rechtbank dat de inbeslagneming moest worden
opgeheven. Tekenend is ook dat geen van de respondenten dit element van de ontnemingsmaterie als problematisch ervaart. De enige complicatie die zich soms
voordoet, is de tijd die gemoeid is met de afhandeling van beklagprocedures in het
buitenland (zie het voorbeeld hierboven).
5.3.5

Internationale aspecten

De inbeslagneming van voorwerpen in het buitenland is vanwege de verschillen in
jurisdictie en culturele gewoonten met een aantal specifieke problemen omgeven.
In respectievelijk het Verdrag van Wenen (20-12-1988) en het Verdrag van Straatsburg
61

De rechtbank Zutphen (parketnummer 06/060004-95) achtte in de casus 12 beschreven toepassing van de
vereenzelvigingsleer wel aanvaardbaar. Zij overwoog daarbij dat 'uit hetgeen gebleken is over het stelselmatig gebruik van optiecontracten en de verklaringen van getuigen en mede-verdachten betreffende de
feitelijke leiding en zeggenschap in deze rechtspersonen, genoegzaam naar voren komt dat de veroordeelde degene is geweest die de volledige zeggenschap binnen deze rechtspersonen had, met name ook over
de financiën'.
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(8-11-1990) zijn bepalingen opgenomen teneinde de samenwerking op het gebied
van de internationale rechtshulp te bevorderen. Aangezien een groot aantal landen
nog niet tot ratificering - van vooral het laatste verdrag - is overgegaan, wordt tot
dusverre bij het voornemen om voorwerpen in een ander land te confisceren in
bilateraal verband gezocht naar oplossingen voor problemen die het wettelijke stelsel in het betreffende land mogelijkerwijs met zich meebrengt.
Idealiter wordt op voorhand door het opsporingsteam en de zaaksofficier een kostenbatenanalyse gemaakt teneinde na te gaan of inbeslagneming in het buitenland
i berhaupt lonend is. In dit verband wordt gerefereerd aan het in paragraaf 5.3.2. besproken dilemma of, en in hoeverre, de opsporingsdiensten en het OM zich inspanningen in de sfeer van conservatoire inbeslagneming moeten getroosten in landen
die de reputatie hebben de executie in het geheel niet of zeer laat ter hand te nemen.
Een van de landen die werden genoemd is Turkije. Hoewel samenwerking met de
Turkse autoriteiten op ontnemingsgebied te boek staat als een moeilijk en moeizaam
proces, waarvan de uitkomst bovendien vaak ongewis is, worden er wel degelijk positieve resultaten op dit terrein geboekt. Zo deed het Interregionaal Rechercheteam
(IRT) Noord-Oost-Nederland bij de financiële ontmanteling van een omvangrijke
Turkse criminele organisatie met succes een beroep op de hulp van de Turkse justitiële autoriteiten teneinde vier hotels in Istanbul in beslag te nemen.62
Verschillende respondenten hebben gewezen op het belang van het aangaan en
onderhouden van directe betrekkingen met de opsporingsambtenaren en justitiële
autoriteiten in landen waarnaar een rechtshulpverzoek uitgaat. Weliswaar wordt
voor de formele afhandeling van rogatoire commissies vaak wel contact gezocht met
de afdeling Internationale Rechtshulp van het ministerie van Justitie en - in voorkomende gevallen - ook met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar niet zelden trekken ovj's en/of opsporingsambtenaren zelf ten strijde om in het buitenland
de inbeslagneming `voor te koken' en/of toe te zien op de afwikkeling van de hiervoor benodigde formaliteiten. Zo zag de zaaksofficier in casus 12 (p. 87) er samen
met een RC op toe dat een banktegoed van 1,9 miljoen gulden in Oostenrijk in beslag
werd genomen. Dezelfde officier wist te bewerkstelligen dat een tekenbevoegde
medeverdachte het bedrag in kwestie met goedkeuring van de Oostenrijkse autoriteiten overboekte naar een rekening in Nederland. Deze handelwijze heeft ertoe geleid
dat, zodra een executoriale titel voorhanden is in de vorm van een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak, de opbrengsten in Nederland kunnen worden verdeeld.
Het bovenstaande praktijkvoorbeeld is tamelijk uitzonderlijk, want de Nederlandse
staat profiteert bij inbeslagnemingen van voorwerpen in landen waarmee geen
`asset-sharing -verdrag gesloten is, in de regel niet mee van de revenuen.63 Met de
62
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De criminele organisatie in kwestie was wijd vertakt - gesproken werd zelfs van 2.000 personen - en werd
geregisseerd door leden van de familie M. Drie leden van deze familie werden in het najaar van 1995 in
Nederland aangehouden, een vierde werd gelijktijdig in Turkije gearresteerd.
Met een aantal van deze landen wordt wel getracht samen te werken op grond van het wederkerigheidsbeginsel. Dit betekent dat de Nederlandse staat bij toekomstige rechtshulpverzoeken uit die landen
gemachtigd is de opbrengsten van de inbeslagneming ten eigen bate aan te wenden.
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landen waarmee een dergelijk verdrag wel is gesloten, moet de praktijk veelal nog
uitwijzen hoe de verdeling van de opbrengsten zal geschieden. Dat ook in een
dergelijke context de nodige problemen te overwinnen zijn, blijkt uit de suggestie
van een respondent dat er interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse autoriteiten zouden bestaan inzake het tussen beide landen vigerende assetsharing-verdrag: volgens deze respondent zouden de Amerikanen de neiging vertonen om eerst de gemaakte kosten in rekening te brengen en dan pas over het eventuele delen van de opbrengst na te denken. Dezelfde respondent refereerde aan een
poging van een Amerikaanse opsporingsdienst om in strijd met de gemaakte afspraken een in Nederland in beslag genomen schip naar de VS te doen slepen om de boot
aldaar uit te winnen.
Tot slot wijden we nog enkele woorden aan de ervaringen die tot dusverre zijn opgedaan met inbeslagneming in Luxemburg en Zwitserland. Deze landen staan van
oudsher te boek als terughoudend bij het verlenen van rechtshulp, zeker als er vermoedens bestaan dat er fiscale belangen in het geding zijn. Sedert de totstandkoming van de reeds genoemde verdragen van Wenen en Straatsburg lijken de autoriteiten in deze landen zich iets meegaander op stellen, in het bijzonder als het rechtshulpverzoek de financiële aspecten van aan drugs gerelateerde misdrijven betreft.
Ook in Luxemburg en Zwitserland blijkt echter - analoog aan de gang van zaken in
andere landen - het opbouwen en bestendigen van een relatienetwerk een conditio
sine qua non: pas wanneer op informele wijze duidelijkheid is verkregen over de
kans van slagen van een inbeslagneming, wordt het bewandelen van het formele
traject een reële optie.
5.4

Het strafrechtelijk financieel onderzoek

In de twee voorgaande hoofdstukken is geconstateerd dat er in toenemende mate
gebruik wordt gemaakt van een van de - in strafvorderlijk opzicht - belangrijkste
instrumenten op ontnemingsgebied, namelijk het SFO. In deze paragraaf wordt
nagegaan welke ervaringen tot dusverre met dit instrument zijn opgedaan.
Het meest kritisch ten opzichte van het SFO staan de advocatuur en de zittende
magistratuur, in het bijzonder de RC's. Om met de laatste categorie te beginnen,
een aantal RC's heeft ernstige moeite met de - reeds in paragraaf 5.3.1 besproken verdeling van bevoegdheden die zich voordoet bij een huiszoeking waarop zowel de
regelgeving van het gvo als die van het SFO van toepassing is. Daarnaast is als knelpunt de reikwijdte van een SFO opgeworpen: onduidelijk is voor een aantal RC's of
een nadere vordering SFO nodig is indien het onderzoek zich uitstrekt naar andere
feiten. Wrevel wekt ook het ontbreken van een wettelijke bepaling, ertoe strekkende
dat RC's op de hoogte moeten worden gehouden omtrent het verloop van een SFO.
Hoewel in paragraaf 3.3 is vastgesteld dat twee derde van de RC's met enige regelmaat wordt bijgepraat over de voortgang van het onderzoek, zijn de meeste RC's
voorstander van een informatieverplichting op dit punt. Ten slotte wordt door sommige RC's betwijfeld of buitenlandse autoriteiten de bevoegdheden die in het kader
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van een SFO aan de ovj worden verleend, zonder slag of stoot accepteren. In dit verband is ook een ander signaal door een aantal RC's afgegegeven, namelijk dat hun
buitenlandse collega's klachten zouden ventileren over het toenemende aantal
verzoeken om rechtshulp. Deze rechters zouden met het oog op de tendens om
steeds vaker grensoverschrijdend boekenonderzoek te doen, beducht zijn voor
overbelasting.
De kritiek van de advocatuur op het SFO komt deels overeen met die van de RC's.
Ook advocaten vinden namelijk de competentieverdeling tussen ovj en RC in geval
van samenloop van een gvo en een SFO tamelijk ondoorzichtig. De meeste klachten
vanuit de advocatuur hebben betrekking op het gebrek aan rechterlijke controle op
het SFO en op het feit dat de verdachte /veroordeelde niet hoeft te worden gehoord
voor de sluiting van het onderzoek. Dit brengt in de ogen van veel advocaten met
zich mee dat het SFO een geheim karakter heeft. Spong (1993) heeft in dit verband met het nodige gevoel voor drama - zelfs gesproken van een rechtsfiguur die gelijk
staat aan het inquisitoire geheime strafproces uit de Middeleeuwen.
Ook het uitgangspunt van het OM om de drempel voor het openen van een SFO te
leggen bij een geschat wvv van f 25.000 heeft bevreemding, zo niet irritatie bij een
aantal advocaten gewekt. Een respondent verwoordde zijn gevoelens omtrent deze
richtlijn als volgt. `Het geeft toch geen pas om de grens voor het vervolgen van belastingdelicten te leggen bij f 50.000, terwijl voor het toepassen van een instrument
dat primair ontworpen is voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit,
met de helft genoegen genomen mag worden.'
De opsporingsdiensten en het OM hebben uiteraard een andere kijk op de mogelijkheden die hen in het kader van een SFO geboden worden. De vertegenwoordigers
van deze instanties geven aan dat zij over het algemeen goed met het instrument uit
de voeten kunnen. Dit algehele gevoelen van tevredenheid laat onverlet dat ook
vanuit de opsporingsdiensten en het OM kritische geluiden ten aanzien van het SFO
te beluisteren zijn. Zo geeft een aantal respondenten uit het politieveld aan de
verplichting tot betekening aan de verdachte/veroordeelde van de inbeslagneming
van voorwerpen te betreuren: een dergelijke verplichting doet in hun ogen onnodig
afbreuk aan het - geheime - karakter van het SFO. In het verlengde hiervan ligt de
door een aantal uit het politieveld afkomstige respondenten geventileerde klacht
- gericht aan het adres van het OM - dat de delictsomschrijving op de vordering
en machtiging SFO soms zodanig geformuleerd is dat derden te veel kennis aan de
inhoud van deze bescheiden kunnen ontlenen omtrent het doel en de richting van
het onderzoek; dit zou wederom ten koste gaan van het geheime karakter van het
SFO.64

Een knelpunt van meer juridische aard waarmee het OM kampt, betreft de vraag of
de informatie die tijdens een huiszoeking in het kader van een tegen verdachte A.
ingesteld SFO is verkregen, mag worden verstrekt aan andere opsporingsteams in
64

Een groter contrast in de denkbeelden van de politie en de advocatuur in dezen ls welhaast niet denkbaar,
maar dit terzijde.
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verband met zaken die zij hebben lopen tegen de verdachten X., Y. en Z. Volgens de
respondenten die dit probleem hebben opgeworpen, wordt in justitiële kringen met
smart gewacht op duidelijke jurisprudentie op dit punt.
Tot slot wordt de aandacht gevestigd op een knelpunt dat door vertegenwoordigers
van zowel de politie als het OM te berde is gebracht. Het betreft het persoonsgebonden karakter van een SFO en de moeilijkheden die hieruit voortvloeien wanneer het
vermoeden bestaat dat een verdachte/veroordeelde vermogensbestanddelen bij een
derde heeft ondergebracht. Dit probleem doet vooral opgeld in de contacten met
financiële instellingen. Zij stellen zich zo nu en dan halsstarrig op als in het kader
van een SFO informatie wordt opgevraagd over personen die niet in de machtiging
SFO met naam en toenaam worden genoemd. Omdat de rol van financiële instellingen vooral bij het SFO van cruciaal belang is, zullen we hieronder apart aandacht
besteden aan de wijze waarop de interactie tussen politie/justitie enerzijds en de
financiële instellingen anderzijds zich voltrekt.
Het contact met banken
De - in de ogen van een aantal respondenten - restrictieve wijze waarop sommige
financiële instellingen het SFO uitleggen, is vooral voor opsporingsambtenaren een
hard gelag. In het (niet eens zo verre) verleden was het bepaald niet ongebruikelijk
dat opsporingsambtenaren en beveiligingsbeambten van financiële instellingen
- vaak zelf afkomstig uit de politie - elkaar op informele wijze van de nodige informatie voorzagen. Hoewel de importantie van dit old boy network ook vandaag de dag
niet moet worden onderschat, wijzen de interviews met opsporingsambtenaren op
een formelere opstelling van de zijde van de banken. Het lijkt erop dat onder invloed
van uiteenlopende factoren de financiële instellingen hebben geopteerd voor meer
terughoudendheid met betrekking tot het verstrekken van informatie over hun cliënten. In de eerste plaats moet daarbij gewezen worden op de parlementaire enquête
naar de opsporingsmethoden van de politie. De bevindingen van de CommissieVan Traa hebben ook in financiële kringen het besef doen groeien dat vooral in de
proactieve fase enige voorzichtigheid met de uitwisseling van gegevens geboden is.
Daarnaast lijkt de publicitaire aandacht die is uitgegaan naar de facilitaire ondersteuning die twee bankinstellingen - met medeweten en goedkeuring van de justitiële autoriteiten - hebben geboden bij het witwassen van wvv door enkele criminele
netwerken,65 de houding van de financiële wereld in negatieve zin te hebben beïnvloed. Hoewel beide banken in strafrechtelijk opzicht niets te verwijten valt, sterker
nog, zij de opsporingsinstanties en het OM conform de wettelijke voorschriften van
zeer waardevolle financiële informatie hebben voorzien, heeft in de ogen van een
niet gering aantal vertegenwoordigers uit de bankwereld de grote hoeveelheid publiciteit in deze zaken een smet geworpen op de reputatie van de financiële instellin-
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Zoals het CoPa-onderzoeken Ramola. Het (financiële) recherche-onderzoek in de laatste zaak kwam goed
op gang na een MOT-melding vande Rabobank; in het Copa-onderzoek heeft ABN-AMRO op verzoek van
de justitiële autoriteiten oogluikend grote kasstortingen en overboekingen toegestaan.
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gen in kwestie. In het verlengde hiervan ligt de derde, en mogelijk belangrijkste,
factor die de gewijzigde opstelling van de banken kan verklaren. Gedoeld wordt op
de inwerkingtreding van de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). Hoewel
de Vereniging van Banken bij de totstandkoming van deze wet betrokken is geweest
en de financiële instellingen zich getuige het grote aantal meldingen allesbehalve
aan de meldingsplicht onttrekken, zijn er legio signalen dat de financiële wereld
de inspanningen van politie/ justitie op dit terrein met een groeiend gevoel van onbehagen aanschouwt. De kritiek van (vooral de grote) banken komt erop neer dat
zij ten behoeve van de implementatie van de Wet MOT zelf aanzienlijke investeringen
hebben moeten plegen - onder meer op het gebied van training van personeel maar dat de politiële en justitiële instanties (te) weinig met de als verdacht aangemerkte meldingen doen. In hoeverre deze kritiek terecht is, komt in een andere
WODC-evaluatiestudie aan bod (Terlouw en Aron, te publiceren zomer 1996). Feit is
dat de verhouding tussen de banken enerzijds en de opsporingsdiensten en het OM
anderzijds onder invloed van de bovengenoemde ontwikkelingen enigszins lijkt te
zijn bekoeld.
Twee maatregelen zijn getroffen om de financiële instellingen tegemoet te komen in
hun wens beter geïnformeerd te worden. Allereerst moet gewezen worden op de 'gedragslijn' die door de vergadering van PG's in december 1994 is vastgesteld. Conform
deze richtlijn moeten ovj's voorafgaande aan geplande onderzoeksactiviteiten binnen een financiële instelling aan een coordinator uitleg verschaffen over hetgeen
men van de instelling in kwestie verlangt. Omdat de machtiging SFO vaak uiterst
summiere informatie bevat over de aard van het onderzoek, is daarenboven door de
BFO's in sommige regio's ten behoeve van de financiële instellingen een modelformulier ontwikkeld waarin nadere tekst en uitleg wordt verschaft omtrent de rechten en
plichten van de betrokkenen bij een SFO. In dit aanvullende schrijven wordt vaak
ook verwezen naar schuilnamen van de verdachte en naar diens connecties, om,
zoals hierboven al is aangestipt, te voorkomen dat in geval van geparkeerd vermogen
op een andere naam de instellingen te snel dwars gaan liggen. Over het algemeen
zijn de ervaringen met het bewuste formulier positief, zij het dat sommige respondenten als nadeel zien dat aan derden informatie omtrent wezenlijke operationele
aspecten van het onderzoek moet worden prijsgegeven.
5.5

Schikking

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat de ervaringen met de schikking ex artikel 51 Ic
WvSv tot dusverre beperkt zijn. Het middel is nog lang niet in alle arrondissementen
beproefd en derhalve is het nog te vroeg om een afgewogen oordeel te kunnen vellen
over de voor- en nadelen die aan de toepassing van dit instrument verbonden zijn.
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In verschillende interviews (onder meer in de Justitiekrant (1995, jrg. 6, nr. 6) en meer recent in het Eindhovens Dagblad op 17 januari 1996) heeft de voorzitter van de Vereniging van Banken zijn onvrede over
de in zijn ogen gebrekkige inspanningen van politie /justitie niet onder stoelen of banken gestoken.
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Niettemin kan op basis van het empirische materiaal al wel de aandacht gevestigd
worden op drie knelpunten die zich tot dusverre in het schikkingstraject hebben
geopenbaard.
Allereerst blijkt het voeren van onderhandelingen met verdachten/veroordeelden en
hun raadslieden een zaaksonderdeel dat niet elke ovj even goed ligt dan wel in de
vingers heeft. De transformatie die ovj's in het schikkingsproces ondergaan, is dan
ook niet gering: in wezen wordt van hen gevraagd om in de hoedanigheid van `overheidsondernemer' op het scherpst van de snede met de tegenpartij te onderhandelen en het onderste uit de kan te halen. Voor de ovj's die de zakelijke kwaliteiten en/
of de lust missen om zich deze nieuwe rol aan te meten, is - in de optiek van diverse
respondenten - professionele ondersteuning bij de onderhandelingen dringend
gewenst. Het BOOM ziet dienaangaande al een rol weggelegd voor de in de nabije
toekomst aan te trekken forensische accountants.
Het tweede knelpunt heeft betrekking op de situatie die ontstaat wanneer de pogingen om tot een schikking te komen niet succesvol blijken. Het knelpunt bestaat hieruit dat de partijen elkaars positie lopende de onderhandelingen goed hebben kunnen aftasten, maar dat de informatie die daarbij over tafel is gegaan, in beginsel niet
tijdens de behandeling van de ontnemingszaak ter terechtzitting kan worden gebruikt. De kans is niet denkbeeldig dat de verdachte/veroordeelde en diens raadsman tijdens de zitting alles in het werk zullen stellen om het berekende bedrag aan
wvv aan te vechten, terwijl zij in de onderhandelingsfase blijk hebben gegeven van
een beduidend coulantere opstelling.
Tot slot wijzen we erop dat de aanwezigheid van de fiscus - al is het maar op de
achtergrond - de schikkingsonderhandelingen aanzienlijk kan compliceren. Zo heeft
zich in een aantal gevallen de situatie voorgedaan dat het OM, lopende de schikkingsonderhandelingen met de verdachte/veroordeelde, ook met de belastingdienst een
regeling diende te treffen over de verdeling van de opbrengsten. Bovendien blijkt het
overeengekomen schikkingsbedrag door de belastingdienst te worden opgevat als
negatief vermogen en is dit bedrag derhalve fiscaal aftrekbaar. Door de fiscus en het
OM wordt getracht de verschillende belangen in dezen beter op elkaar af te stemmen.
5.6

De executie

De executie van het ontnemingsvonnis - het sluitstuk van het ontnemingstraject is een aspect waarop, zo zal in het vervolg van deze paragraaf blijken, nog relatief
weinig zicht is. Een belangrijke oorzaak hiervoor is gelegen in de beroepsmogelijkheden die voor het OM en de verdachten openstaan. Als men ten aanzien van een
ontnemingsvonnis in eerste aanleg in appel gaat - en naar aanleiding van het eventuele arrest in tweede aanleg cassatieberoep instelt -'rekt' men de ontnemingsprocedure al snel met een termijn van ongeveer twee jaar. Gezien het tijdstip van inwerkingtreding van de wetgeving (1 maart 1993) en de periode van dataverzameling (tot
oktober 1995), is het alleen om deze aspecten al niet verwonderlijk dat ons relatief
weinig over de executiefase bekend is.
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Ook ten aanzien van de spreekwoordelijke 'kale kippen' - van wie het zeer aannemelijk is dat zij ter kwijting van het ontnemingsvonnis de vervangende hechtenis zullen
dienen uit te zitten - geldt dat er in een later stadium meer duidelijkheid komt: velen
van hen zijn momenteel op grond van de uitspraak in de hoofdzaak gedetineerd,
waardoor de executie (in casu de vervangende hechtenis) vooralsnog niet aan de
orde is.
Overigens mag hier niet het reeds in paragraaf 2.2.3 gememoreerde feit onvermeld
blijven dat het tijdstip van executie niet dwingend geregeld is: het is mogelijk dat het
OM, in de veronderstelling dat de veroordeelde op termijn wel over (tastbaar) vermogen zal beschikken, de beslissing tot executie uitstelt tot eventuele sporen van
nieuwe vermogensbestanddelen zijn gevonden. Hoewel het niet te verwachten is dat
het vaak zal gebeuren, behoort het tevens tot de discretie van het OM om eventueel
te besluiten het ontnemingsvonnis niet ten uitvoer te leggen.
Deze constateringen - tezamen met het feit dat de geënquêteerde zaaks- en contactofficieren aangeven eigenlijk nauwelijks ervaring met de executie te hebben - laten
echter onverlet dat er op het gebied van de executie voldoende interessante gezichtspunten en bevindingen zijn. In het hiernavolgende zal dan ook aandacht worden besteed aan het tijdstip van executie, de executoriale verkoop van beslagen goederen,
de verdeling van de opbrengsten en de vervangende hechtenis.
Tijdstip van executie
Zoals hierboven en in paragraaf 2.2.3 werd aangegeven, biedt de ontnemingswetgeving de officieren de nodige speelruimte als het om het tijdstip van de executie gaat.
Dit kan betekenen dat de opsporingsinstanties ook nog worden ingeschakeld nadat
de ontnemingsvordering aanhangig is gemaakt. In verband hiermee geven vijf BFO's
aan dat zij in het kader van een rechterlijke uitspraak nader onderzoek naar de vermogenspositie van de veroordeelde hebben gedaan.
Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar - de veroordeelde heeft een dienstbetrekking of komt uit een gegoede familie, waardoor het te verwachten is dat hij
of zij een aanzienlijk legaat tegemoet kan zien - waaronder het voor het OM verstandig lijkt om de executie aan te houden. Dit kan tevens aan te raden zijn als het vermoeden bestaat dat nog te starten onderzoek naar de vermogensposities van anderen, nadere informatie over het vermogen van de veroordeelde zal opleveren. Ook
bij toeval kan men weleens in het kader van een ander onderzoek op vermogensbestanddelen van de veroordeelde stuiten.
Onzeker is hoe het eventuele uitstel van de executie zich verhoudt tot het in hoofdstuk 2 beschreven uitgangspunt dat de executie zo snel mogelijk dient plaats te
vinden. Daarbij komt de omstandigheid dat uitgestelde executie op een niet nader te
bepalen termijn extra werkdruk voor de opsporingsdiensten en het OM met zich mee
kan brengen. Vooral voor het OM is een dergelijke onzekere situatie niet aantrekkelijk. De kans is dan ook niet denkbeeldig dat de meeste officieren zullen kiezen voor
de optie om na het onherroepelijk worden van de ontnemingsuitspraak meteen aan
te sturen op de executie. Ook de door verschillende opsporingsambtenaren gelaakte
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houding van veel officieren om na de rechterlijke uitspraak de zaak als afgedaan te
beschouwen, biedt weinig perspectief voor aanvullende opsporingsactiviteiten
tijdens het executietraject.
Het kiezen voor de gemakkelijkste weg zou de facto neer kunnen komen op de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis. Hierbij moet onmiddellijk worden aangetekend dat de rechtspraak deze mogelijkheid deels aan banden heeft gelegd. In de
conclusie van PG Meijers bij een arrest van de HR (d.d. 3 oktober 1995, nr. 100.806 P)
wordt bijvoorbeeld benadrukt dat de regeling van vervangende hechtenis in ontnemingszaken te vergelijken is met die van de gijzeling in civilibus. Deze stellingname impliceert dat de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis achterwege
moet blijven indien deze geen invorderingsdoel dient. Het OM zou dan gebruik
moeten maken van zijn bevoegdheid om aan de betrokkene uitstel van betaling te
verlenen.
Naast deze beperking dient het OM tevens rekening te houden met de omstandigheid dat te snel aansturen op de tenuitvoerlegging weleens in slechte aarde zou
kunnen vallen bij een deel van de zittende magistratuur. Onder een aantal van hen
leeft de opvatting dat vervangende hechtenis - hoewel het de jure een maatregel is feitelijk een vorm van leedtoevoeging betekent. Over de problematiek rond de vervangende hechtenis volgt verderop in deze paragraaf meer.
Executoriale verkoop van in beslag genomen goederen
De verkoop van de roerende beslagen goederen vindt in de regel plaats bij de diverse
dependances van Domeinen. Ons is slechts één geval bekend waarbij een particulier
veilinghuis werd ingeschakeld: vanwege vermeende `dwarsliggerij' bij deze dienst.
Bij de verkoop van conservatoir beslagen goederen is de aanwezigheid van een deurwaarder verplicht. Dit betekent echter wel dat de kosten van de verkoop daarmee
oplopen. Bij de veiling van een `gemiddeld' aantal beslagen goederen is men al snel
f 1.000 aan kosten voor een deurwaarder kwijt.
Domeinen verkopen bij openbare inschrijving. Volgens vertegenwoordigers van
Domeinen is dit systeem te prefereren boven dat van opbod: volgens hen worden
er meer goederen tegen een hogere prijs verkocht.
De dienst heeft een convenant met het BOOM gesloten waarin is geregeld dat zij in
principe de veiler van beslagen roerende goederen zijn, tenzij het zeer specialistische goederen betreft (zoals beeldende kunst).
Een probleem dat zich bij de veiling van conservatoir beslag voordoet, is dat deze
vorm van beslag met zich meebrengt dat er bij opbod dient te worden geveild:
tijdens het beslag geldt strafvordering, waar bij beëindiging van het beslag
burgerlijke rechtsvordering van toepassing is (artikel 94c WvSv.).
Verdeling van de opbrengsten
Hoewel de feitelijke opbrengst pas na de executie kan worden verdeeld, komt het
voor dat hieromtrent reeds in de fase van opsporing afspraken worden gemaakt. Dit
wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat de reguliere politie - in casu de
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BFO's - het leeuwedeel van het recherchewerk verrichten, terwijl instanties als de
belastingdienst en de sociale diensten preferente schuldeisers zijn. Zo is bij de zaak
uit casus 12 (p. 87) door de diverse BOD's van tevoren een deal gemaakt (assetsharing) over de verdeling van de mogelijke opbrengsten. In de zaak die als casus 9
(p. 78) wordt beschreven, werd pas in een latere fase tot een verdeling van de opbrengsten besloten: de belastingdienst hief daar een gedeelte van het fiscale beslag
op, zodat het OM tot openbare verkoop van de goederen kon overgaan.
Hoewel de fiscus formeel preferent is, wordt in een aantal gevallen - vooral de grote
zaken - overeenstemming gezocht. Dit gebeurt soms ook bij het beslag leggen op
goederen: soms wordt uit voorzorg - en in samenspraak met het OM - naast conservatoir beslag tevens fiscaal beslag op goederen gelegd. Mocht de ontnemingsvordering van de officier afgewezen worden, dan resteert er alsnog de mogelijkheid tot
fiscale actie.
Vervangende hechtenis
Zoals in paragraaf 1.1 uiteen is gezet, levert gedeeltelijke kwijting van de openstaande ontnemingsvordering de veroordeelde geen lagere vervangende hechtenis op. De
indruk bestaat dat men hiermee niet onverdeeld gelukkig is, vooral als men bedenkt
dat het aantal dagen vervangende hechtenis een positief verband houdt met de
hoogte van het ontnemingsvonnis. Vooral in de zeer grote zaken wordt dit als onbillijk beschouwd; sommigen vinden het onredelijk om iemand van wie 4,5 miljoen gulden (bij een ontnemingsvordering van bijvoorbeeld 5 miljoen gulden) is afgeroomd,
alsnog zes jaar vervangende hechtenis te laten uitzitten. Dit zou des te meer kunnen
gelden als de figuur van de schikking op grotere schaal haar intrede doet. Het schikkingsbedrag is immers het resultaat van onderhandelingen en dus per definitie voor
beide partijen suboptimaal - alleen in dit geval wordt de eventuele dreiging van
vervangende hechtenis - althans voor de verdachte - `wegonderhandeld'.
Een ander onbedoeld effect dat de gedeeltelijke kwijting met zich mee kan brengen,
is dat advocaten hun cliënten zullen adviseren om dan maar liever niets te betalen.
Immers, de vervangende hechtenis blijft even hoog.
Een geluid dat ook wel in het veld te horen is, betreft de opinie dat het principe van
detentiefasering moeilijk te rijmen is met de vervangende hechtenis van de ontn emingswetgeving. Gedurende de detentie worden verdachten langzamerhand
- fasegewijs - op hun vrijheid en terugkeer in de maatschappij voorbereid. Dit lijkt
niet te rijmen met de te verwachten omstandigheid dat de vervangende hechtenis
direct na de beëindiging van de straf in de hoofdzaak dient te worden geëffectueerd.
Daar komt volgens een aantal respondenten nog bij dat veelvuldig gebruik van
vervangende hechtenis de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen onder druk
zou kunnen zetten en dat juist in een tijd waarin het gevangeniswezen toch al met
capaciteitsproblemen kampt.
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Recapitulatie

Niettegenstaande de overtuiging van de meeste actoren in de strafrechtspraktijk dat
de ontnemingsregelgeving in theorie de mogelijkheden tot afroming aanzienlijk
heeft verruimd, brengt de toepassing van het instrumentarium in de praktijk nog
tal van voorziene en onvoorziene problemen met zich mee. Debet hieraan zijn de
overhaaste invoering van de wetgeving, het ontbreken van overgangsbepalingen, de
complexiteit van de materie en het feit dat de wetgever ten aanzien van een aantal
bepalingen onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht. Het gevolg is dat de rechtspraktijk wordt geconfronteerd met legio vragen van juridische en van praktische
aard. In dit hoofdstuk is een aantal daarvan de revue gepasseerd.
De eerste onzekerheid betreft de reikwijdte van de wetgeving. Hierover blijken de zittende en de staande magistratuur fundamenteel van mening te verschillen. Onder
de leden van de zittende magistratuur overheerst de opvatting dat het instrumentarium vooral ingezet dient te worden tegen de zware (of georganiseerde) vormen
van criminaliteit, terwijl de meeste vertegenwoordigers van het OM de mening zijn
toegedaan dat alle vormen van (winstgevende) criminaliteit voor ontnemingsactiviteiten in aanmerking dienen te komen. De toonzetting die de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nr. 21 504 kenmerkte, blijkt met andere woorden zijn
uitwerking op de houding van rechters niet te hebben gemist.
Een tweede knelpunt is gelegen in de operationalisering van het begrip 'wederrechtelijk verkregen voordeel'. Bij gebrek aan een duidelijke begripsomschrijving in de wet
of de MvT bestaan uiteenlopende opvattingen over het vraagstuk wat onder wvv
moet worden verstaan. De verschillende opinies dienaangaande zijn vooral terug te
voeren op de onduidelijkheid ten aanzien van de vraag met welke kosten bij de
berekening van het wvv rekening moet worden gehouden. Een tweede factor die in
dezen van belang is, betreft de samenloop van strafbare feiten: het uitgangspunt van
het BOOM - dat in het geval dat diverse daders in opeenvolgende stadia de vruchten
plukken van een gronddelict (bijvoorbeeld de dief en de heler), deze afzonderlijk
voor de volledige waarde van het gestolene moeten worden aangeslagen - wordt
door menigeen als onredelijk beschouwd. Evenmin wordt het door het merendeel
van de respondenten -vooral rechters - billijk gevonden dat één persoon onder de
noemer van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt aangeslagen voor wvv dat gegenereerd is door een criminele groep als geheel.
De bepaling met de meest verregaande strekking (artikel 36e lid 3 WvSr.) blijkt tot
dusverre nog nauwelijks beproefd. Een indicatie hiervoor werd reeds aangetroffen in
de gegevens van de BFO's, die in de voorgaande twee hoofdstukken werden gepresenteerd. Enerzijds heeft dit te maken met de omstandigheid dat veel ontnemingszaken
betrekking hebben (gehad) op strafbare feiten die zijn gepleegd voor de datum van
inwerkingtreding van de wetgeving, anderzijds lijkt het OM wat de toepassing van
deze bepaling betreft, bevangen door de nodige koudwatervrees. Opvallend is verder
dat de verbeurdverklaring betrekkelijk weinig wordt toegepast: hoewel de wetgever
nog voldoende ruimte heeft gelaten voor objectconfiscatie in de vorm van verbeurd-
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verklaring, lijkt dit middel sinds de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving
enigszins in het ongerede te zijn geraakt.
De parallellie van het strafrechtelijke en het fiscale ontnémingstraject heeft tot de
nodige onduidelijkheid geleid. Bij gebrek aan van beleidswege vastgestelde criteria,
waaraan kan worden afgemeten welke vorm van ontneming de voorkeur verdient,
wordt aan de actoren in de praktijk overgelaten om zelf een trajectkeuze te bepalen.
Ovj's die de extra inspanningen die het strafrechtelijke ontnemingstraject met zich
meebrengen, uit de weg willen gaan, kunnen met andere woorden meestal vrij eenvoudig aansturen op een fiscale afhandeling.
Ten aanzien van de conservatoire inbeslagneming doen zich in verschillende arrondissementen problemen voor ten aanzien van de vraag wie (de ovj of de RC) de bevoegdheid heeft tot inbeslagneming. Vooral bij huiszoekingen die plaatsvinden in
het kader van zowel een SFO als een gvo, openbaren zich zo nu en dan competentiegeschillen. Deze hebben bij vooral RC's de nodige wrevel gewekt.
De meeste actoren op ontnemingsgebied zijn de mening toegedaan dat er voorafgaande aan conservatoire inbeslagneming een kosten-batenanalyse dient plaats
te vinden teneinde na te gaan of inbeslagneming (op termijn) i berhaupt wel wat
oplevert. Een minderheid plaatst echter kanttekeningen bij deze pragmatische denkwijze: binnen deze groep overheerst de opvatting dat de geldelijke opbrengst ondergeschikt moet zijn aan de doelstelling dat voorkomen moet worden dat een verdachte /veroordeelde op enigerlei wijze de vruchten plukt van zijn illegale activiteiten. In
de laatste opvatting, die vooral populair is in kringen van opsporingsambtenaren,
wordt het wezen van de conservatoire inbeslagneming wel enigszins geweld aangedaan: tenslotte is de strekking van deze vorm van inbeslagneming dat de overheid
over voldoende verhaalsvermogelijkheden beschikt indien de ontnemingsvordering
wordt toegewezen.
Tot dusverre wordt bij de bewaring van in beslag genomen voorwerpen vooral gebruik gemaakt van de faciliteiten die Domeinen op dit terrein te bieden heeft. De
ervaringen met deze instantie zijn overwegend positief. Ten aanzien van voorwerpen
die niet waardevast zijn, tekent zich de ontwikkeling af dat deze goederen zo snel
mogelijk worden omgezet in geld. De recente (wettelijke) uitbreiding van de mogelijkheden om goederen openbaar te vervreemden heeft behalve lof ook kritiek ontvangen: waar een deel van de respondenten zich vooral ingenomen toont met de
toegenomen efficiëntie van het proces van inbeslagneming, hekelen anderen de - in
hun ogen - ondermaatse rechtspositie van de verdachte (of veroordeelde) op dit
punt.
Toepassing van het ontnemingsinstrumentarium - in het bijzonder de conservatoire
inbeslagneming - blijkt problemen op te leveren indien een verdachte/veroordeelde
formeel niet als eigenaar van de vermogensbestanddelen in kwestie te boek staat.
Lease- en inconsignatieconstructies zijn vrij gangbaar in de autobranche, terwijl
in de onroerende-zaaksector en op de aandelenmarkt regelmatig gebruik wordt gemaakt van de figuur van het scheiden van juridisch en economisch eigendom, teneinde op deze wijze vermogensbestanddelen aan inbeslagneming te onttrekken. De
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actio Pauliana biedt in dergelijke gevallen slechts in beperkte mate soelaas en is tot
dusverre trouwens ook nog weinig beproefd. De optie om met behulp van de vereenzelvigingsleer door schijnconstructies met rechtspersonen heen te breken is door
een recente uitspraak van de HR tot op zekere hoogte aan banden gelegd. De toekomst zal uit moeten wijzen in hoeverre de slagkracht van justitie bij het ontrafelen
van schijnconstructies als gevolg van deze uitspraak is aangetast.
Bij de inbeslagneming van vermogensbestanddelen in het buitenland wordt door de
meeste respondenten waarde gehecht aan het opbouwen en onderhouden van een
relatienetwerk, waarmee in voorkomende gevallen direct zaken kan worden gedaan.
Niet zelden vervoegen zaaksofficieren en/of opsporingsambtenaren zichzelf bij buitenlandse autoriteiten, teneinde de inbeslagneming `voor te koken' en op de afhandeling ervan toe te zien. Probleem blijft dat het vaak onduidelijk is of en hoe de
buitenlandse autoriteiten de executie van een rechterlijke uitspraak ter hand willen
nemen. Daarnaast bestaat er nog de nodige onduidelijkheid omtrent de verdeling
van de opbrengsten, zelfs in landen waarmee een zogenaamd asset-sharing-verdrag
is gesloten.
Behalve de ondoorzichtige competentieverdeling tussen ovj en RC in geval van
samenloop van een gvo en een SFO, is het gebrek aan rechterlijke controle op het
verloop van het SFO een aantal respondenten een doorn in het oog. Zeker in het
licht van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (1996) dat het toezicht van de RC op opsporingsactiviteiten moet worden
verscherpt, heeft dit knelpunt een hoge actualiteitswaarde.
Een probleem van meer praktische aard betreft de samenwerking met de banken.
Verschillende signalen wijzen erop dat de banken ten aanzien van het verstrekken
van financiële informatie over hun cliënten de afgelopen jaren meer terughoudendheid aan de dag zijn gaan leggen. Dit gegeven plaatst de opsporingsdiensten en het
OM in het bijzonder voor problemen in situaties waarin aan de hand van een machtiging SFO informatie wordt opgevraagd over personen naar wie in deze machtiging
niet expliciet wordt verwezen. Inmiddels zijn binnen zowel het OM als de politie
initiatieven ontplooid om de communicatie en samenwerking met de banken te
verbeteren.
Hoewel de ervaringen met de schikking nog vrij beperkt zijn, is het reeds wel duidelijk dat niet alle ovj's over de vereiste zakelijke kwaliteiten beschikken om dit taakonderdeel tot een goed einde te brengen. Professionele ondersteuning dan wel
begeleiding van de ovj's bij de onderhandelingen is in een aantal gevallen dan ook
bepaald geen overbodige luxe. De noodzaak hiertoe klemt des te meer naarmate ook
andere partijen - in het bijzonder de fiscus - belang hebben bij de uitkomsten van
het onderhandelingsproces en daarover in overleg willen treden.
Een extra complicatie doet zich voor indien de partijen tijdens de onderhandelingen
over een schikking niet tot elkaar kunnen komen. Dan ontstaat de vooral voor het
OM onbevredigende situatie dat lang niet alle informatie die in het onderhandelingsproces over tafel is gegaan, in de daarop volgende ontnemingszaak kan worden
gebruikt.
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Over het executietraject bestaat er nog veel onduidelijkheid, niet in de laatste plaats
vanwege het feit dat in veel ontnemingszaken een onherroepelijke uitspraak nog
ontbreekt. De ervaringen tot dusverre wijzen uit dat het OM zich op dit punt voor
een belangrijk dilemma geplaatst ziet. Teneinde een zo groot mogelijk rendement te
behalen, kan het zinvol zijn de executie aan te houden. Tegen het voordeel dat men
met een dergelijke strategie in een later stadium nog op onvermoede vermogensbestanddelen van de veroordeelde kan stuiten, staat het nadeel dat de uitkomst
ongewis is en dat het opsporings- en vervolgingsapparaat extra wordt belast. De
verleiding kan dan ook groot zijn om zo spoedig mogelijk tot tenuitvoerlegging van
de rechterlijke uitspraak over te gaan, hetgeen in een niet gering aantal gevallen de
facto neerkomt op de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. De rechtspraak heeft deze mogelijkheid echter aan banden gelegd door tenuitvoerlegging
van de vervangende hechtenis alleen toe te staan in het geval dat een veroordeelde
wel in staat, maar niet bereid is aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
Uit de enquêtes en de interviews blijkt tevens dat men met een zo spoedig mogelijke
tenuitvoerlegging een deel van de zittende magistratuur tegen de haren in strijkt:
een aantal representanten van deze beroepsgroep beschouwt de vervangende hechtenis als leedtoevoeging. Daarnaast past onmiddellijke tenuitvoerlegging van de
vervangende hechtenis vaak niet in een eenmaal in gang gezet proces van detentiefasering. Bovendien kan veelvuldig gebruik van dit dwangmiddel de druk op de celcapaciteit aanzienlijk doen toenemen.
De meeste respondenten beschouwen de bepaling dat gedeeltelijke kwijting van de
betalingsverplichting geen vermindering van de vervangende hechtenis met zich
meebrengt, als onbillijk. Bovendien is gewezen op het mogelijk ongewenste neveneffect dat de bepaling in kwestie elke prikkel bij veroordeelden wegneemt om zelfs
maar een deel van hun schuld te voldoen. Een wetswijziging op dit punt wordt door
velen dan ook wenselijk geacht.
Het laatste knelpunt dat in het kader van de executie is behandeld, heeft betrekking
op de verdeling van de opbrengsten. De ervaringen tot op heden wijzen uit dat het
raadzaam is om reeds voor de behandeling van de ontnemingszaak hierover een
overeenkomst te sluiten met de betrokken partijen, wil men tenminste onnodige
conflicten als gevolg van belangentegenstellingen en incassodrift voorkomen.
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The deprivation of criminal assets
Evaluation of new legislation

In March 1993 new legislation came into force in the Netherlands in order to increase the statutory powers of the police and the judicial authorities to deprive
criminals of their illicit earnings. Both the range of the deprivation order in the
Criminal Code and the scope for seizure were extended considerably. Furthermore,
a new type of investigation, the criminal financial investigation, was introduced.
As requested by the Minister of Justice the Research and Documentation Centre is
evaluating the effects of the new legislation. The evaluation is split up in three
phases. This report contains the findings of the second stage. The data were collected through questionnaires, open interviews and case studies.
The public prosecution department puts in a great effort to set out a policy in order
to stimulate a proceeds-based approach amongst the public prosecutors. The
research has made clear that the policymakers strive to extent the scope of the legislation to all profitable crimes. The latter contradicts the tenor of the political debate
in which the legislation was seen primarily as an additional instrument to combat
organized crime. Judges are inclined to agree with the political viewpoint and reject
the line of policy of the public prosecution department. Consequently, judges are
rather ambivalent to the legislation as a whole.
Despite the fact that the policymakers within the public prosecution department try
hard to encourage the use of the new legal instruments, so far the daily practice has
not passed off smoothly. Of course, the required change of mentality towards a proceeds-based approach takes a while. Besides these starting problems the implementation process has been frustrated by the lack of knowledge within the public prosecution department on financial affairs and civil law. Furthermore, the public prosecutors lack sufficient support. Finally the managers within the local units hardly put
any pressure on their employees to start working with the new legislation.
Within the police force the attitude towards the use of the new legislation is rather
indifferent. The police management has adopted a strategy concerning 'financial
policing' and regards the deprivation of criminal assets as an integral aspect of this
broad concept. However, a specific strategy with regard to the deprivation of illegally
obtained income has not been developed. As a result, the policy of the police and the
public prosecution department is hardly geared to one another. So far, only the
financial support units within the police force are quite active in this area. Within
the training programmes insufficient attention is being paid to the proceeds-based
approach. Similar to the public prosecution department, the level of knowledge
amongst police officers on financial affairs and civil law is low.
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By comparison with the findings of the first phase of this research the legai instruments are being used more frequently. Nevertheless, the legislation as a whole has
been met with a mixed reception. Most respondents criticize the impetuous introduction of the legislation and think that the legislator has not been accurate enough.
As a result, the field organisations feel quite uncertain about the interpretation of a
number of legal elements. One of the major issues concerns the question what can
be regard as illegally obtained advantage. Another source of anxiety - especially
amongst judges and lawyers - is the lack of control by a neutral examining magistrate on the various means of coercion, provided for by the law.

Résumé

Evaluation de la législation relative à
la saisie des profits de la criminalité

Le 1 er mars 1993 a vu l'entrée en vigueur d'une toi grdce à laquelle les possibilités
de saisir par voie pénale les profits illégalement acquis ont été élargies. Depuis lors,
la police et la justice disposent d'un large éventail d'instruments leur permettant
d'infliger des mesures de restitution et de saisir des objets appartenant à des
prévenus. L'enquête judiciaire financière a également été introduite dans cette
nouvelle législation.
A la demande du ministre de la Justice, Ie WODC s'est chargé de procéder à une
évaluation de cette législation. L'évaluation a été divisée en trois phases et le présent
rapport contient les résultats de la seconde phase. Les données ont été recueillies à
partir d'études de cas, de questionnaires et d'entretiens.
Le Ministère public se donne beaucoup de peine pour incorporer les recherches et
les poursuites axées sur les profits criminels dans la pratique quotidienne des autorités chargées de faire respecter la toi. L'étude montre également que les responsables au sein du Ministère public ont élargi le champ d'application de la toi: tandis
que le débat politique avait été dominé par 1'idée que la toi devait surtout être
pergue comme un instrument complémentaire dans la tutte contre la criminalité
organisée, l'idée que les instruments qu'elle offre peuvent être appliqués en fait à
toutes les formes de profits criminels s'est établie au sein du Ministère public. Cette
orientation politique ne correspond pas à la facon dont les membres du pouvoir
judiciaire voient les choses. C'est en partie pour cela que les juges se montrent assez
réservés à l'égard de la législation relative à la saisie des profits criminels dans son
ensemble.
Malgré les efforts considérables des décideurs au sein du Ministère public en vue
d'encourager une utilisation consistante des instruments de saisie, la pratique
quotidienne est loin d'avoir autant évolué qu'elle aurait pu et dfl. La lenteur de la
mise en application de la législation n'est pas seulement due à un manque de
connaissances sur le plan financier et sur le plan du droit civil et à un soutien
insuffisant des procureurs de la Reine. L'on constate également en effet que les
procureurs principaux n'exercent pas suffisamment de pression sur leur personnel
en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation relative à la saisie des profits
criminels.
Au sein de la police,l'on se montre assez indifférent à 1'égard de cette législation.
C'est ainsi qu'il ressort que pratiquement aucune concertation n'a lieu entre la
police et le Ministère public en ce qui concerne la politique à suivre. Ni la direction
ni l'encadrement moyen n'incitent à la saisie des profits illégalement acquis. En fait,
seules les Brigades de soutien financier sont actives en la matière. En ce qui con-
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cerne la formation, la législation relative à la saisie des profits criminels y est
insuffisamment abordée.
En comparaison avec la première évaluation,l'on constate une légère progression
sur le plan de la mise en oeuvre des instruments de saisie. Cependant, la législation
relative à la saisie des profits de la criminalité apparaft susciter des sentiments
mitigés dans la pratique. C'est ainsi que toutes les catégories professionnelles interrogées émettent des critiques à 1'égard de la précipitation avec laquelle la législation
a été introduite. En outre, le sentiment dominant est que le législateur n'a pas considéré tous les points avec le même soin, en conséquence de quoi la pratique serait
confrontée à beaucoup trop de questions de droit. L'étude montre plus particulièrement que les avocats et les membres du pouvoir judiciaire considèrent comme
insuffisant le controle exercé sur les instruments et les moyens de contrainte dont
disposent la police et la justice.
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Tabel 1:

Respons

instantie/groep

uitgezet

BFO's

teruggestuurd
a bs.
o/a

21

21

100

491

285

58

BOD's

35

27

77

contactofficieren

19

16

84

zaaksofficieren

38

24

63

rechters-commissarissen

19

15

79

leden strafkamer van de rechtbank

19

16

84

chefs basiseenheid

Tabel 2:

Geraamde opbrengsten van de ontnemingswetgeving; in miljoenen guldens
Justitie

jaar

Financiën

totaal

1995

28

62

90

1996

35

75

110

1997

42

88

130

1998

48

102

150

Tabel 3:

Oordeel van de BFO's over de terugkoppeling van relevante Informatie naar de
BFO's door andere, bij de ontnemingsactiviteiten betrokken instanties (n=21)

instantie

geen ervaring

goed

openbaar ministerie

2

7

7

5

belastingdienst

-

6

7

8

sociale dienst

1

5

10

5

bedrijfsverenigingen

6

4

4

7

Tabel 4:

redelijk

slecht

Door de BFO's gehanteerde voorlichtingsmiddelen en -wijzen ten behoeve van het
'buitgericht' maken van het regiokorps (n=21)

wijze

aantal BFO's

bijeenkomsten
publikaties in korpsblad
folders/handleidingen
BFO-bulletin
audiovisueel materiaal
geintegreerd in bestaande cursus

21
14
9
2
8
16
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Tabel 5:

Oordeel over de serviceverlening van het CABB; in absolute aantallen

instantie/groep

tevreden

'gemengd'

BFO's

16

5

-

-

21

BOD's

5

1

-

21

27

contactofficieren

ontevreden nvt'

totaal

12

3

-

1

16

zaaksofficieren

9

-

1

14

24

rechters-commissarissen

-

1

1

13

15

leden strafkamer

4

-

1

11

16

'

Hiertoe behoren zowel de respondenten voor wie de vraag niet van toepassing bleek, als de respondenten die
deze vraag - hoewel van toepassing - niet hebben ingevuld of met 'weet niet' hebben beantwoord.

Tabel 6:

Beoordeling Inhoud van de CABB-nieuwsbrieven; in absolute aantallen

instantielgroep

goed

redelijk

slecht

BFO's

17

4

-

-

21

BOD's

10

5

-

14

27

contactofficieren
zaaksofficieren

12
17

4
6

-

1

16
24

9

6

-

-

15

10

6

-

-

16"

rechters-commissarissen
leden strafkamer
'

nvt*

totaal

Hiertoe behoren zowel de respondenten voor wie de vraag niet van toepassing bleek, als de respondenten die
deze vraag - hoewel van toepassing - niet hebben ingevuld of met 'weet niet' hebben beantwoord.

Tabel 7:

Kennisniveau van de ontnemingsmaterie per groep van respondenten (selfresponse); in absolute aantallen

instantie/groep

redelijk/goed

matig/slecht

onbekend

totaal

chefs basiseenheid

74

195

16

285

contactofficieren

15

1

-

16

zaaksofficieren

20

4

-

24

leden strafkamer van de rechtbank

12

3

1

16

rechters-commissarissen

13

1

1

15

Tabel 8:

Bijzondere opsporingsdiensten: aantal vestigingen waar (een deel van) de medewerkers wel of niet een cursus ontnemingswetgeving hebben gevolgd (n=26)'

dienst

alle medewerkers

gedeelte

niemand

totaal

FIOD fiscaal

2

3

5

10

FIOD douane

2

3

-

5

VROM

2

1

-

3

ECD

1

1

2

4

AID

1

-

3

4

'

Deze vraag is door één AID-respondent niet beantwoord.
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Tabel 9:

Wijzen van kennisvergaring door de vestigingshoofden van de bijzondere opsporingsdiensten (n=27)•

bestudering wetteksten en memorie van toelichting
voorlichtingsbijeenkomsten binnen de eigen dienst
andersoortige conferenties
CABB-nieuwsbrief
artikelen in vakbladen
bilateraal overleg met leden OM
bilateraal overleg met collega's

bilateraal overleg medewerkers van andere opsporingsdiensten
Handboek Plukze van De Groot
Plukze; buitgericht opsporen van Ruis en Vos
cursussen
andere wijze
Aangezien kennisvergaring op diverse wijzen kan plaatsvinden, telt het totaal op tot boven 27.

Tabel 10: Oordeel van de hoofden van BFO's over de kwaliteit van de samenwerking met
andere opsporingsinstanties (n=21)
instantie

goed

redelijk

FIOD

slecht

geen ervaring

13

3

CRI

9

7

1

4

ECD

4

2

1

14

AID

2

4

15

I-SZW

1

-

20

8

3

10

18

1

2

VROM
GSD

5

Tabel 11: Opinies over de wijze waarop de advocatuur haar verdediging voert in ontnemingszaken; In absolute aantallen
instantie/groep

goed

voldoende

onvoldoende slecht

weet niet`

totaal

contactofficieren
leden strafkamer

-

4
8

5
1

3

4

16

-

7

16

*

Hiertoe behoren ook degenen die de vraag niet hebben beantwoord.
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Tabel 12: Achtergrond BFO-zaken Amsterdam en Arnhem; naar delictsoort (n=190)'
delictsoort
openbare orde (gezag)
agressie tegen persoon of leven
agressie tegen zaken
zedendelicten
vermogensdelicten
Opiumwet
wapens en munitie
overige wetten (WvSr.)
"

aantal
5

3

12

6

1

1

3

2

79

42

83

44

12

6

6

3

Aangezien zaken op verscheidene delictsoorten betrekking kunnen hebben, telt het totaal op tot boven 190
(respectievelijk 100%).

Tabel 13: BFO-zaken, delictsoort zwaarstbedreigde delict
delictsoort
openbare orde (gezag)
agressie tegen persoon of leven
agressie tegen zaken
zedendelicten
vermogensdelicten
Opiumwet
wapens en munitie
overige wetten (WvSr.)
totaal

aantal

%

3

2

11

6

1

1

3

2

77

41

81

43

8

4

6

3

196

100

'aantal

%

Tabel 14: BFO-zaken, zwaarstbedreigde delict, vermogensdelicten
delict
gekwalificeerde diefstal (niet gespecificeerd)
diefstal niet geweld

20
9
5

26
12
6

4

5

valsheid in geschrift

1
23
15

1
30
19

totaal

77

100

verduistering
oplichting
faillissenlentsfraude
heling
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Tabel 15: Waarde van beslagen, enzovoort (in guldens) in zaken waarbij de BFO's Amsterdam
en Arnhem betrokken zijn geweest en die bij deze BFO's tussen 1 maart 1993 en
1 oktober 1995 zijn Ingeschreven (n=63)
betrekking op

aantal zaken

aanschafwaarde beslagen goederen

53

2.556.340

dagwaarde beslagen goederen

56

5.310.790

executiewaarde beslagen goederen

52

4.101.250

bedrag

9

261.680

theoretisch resultaat (wvv)

55

15.429.460

uitspraak rechter

18

1.435.750

geëxecuteerd

16

1.102.230

opbrengst beslagen goederen

Tabel 16: Kwantitatieve stand van zaken inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle
19 arrondissementsparketten; in aantallen zaken
aantal
aantal zaken in behandeling

1.115

- waarvan met SFO

243

- waarvan met conservatoir beslag
geschikte/getransigeerde zaken in 1995
door rechtbank afgedane zaken

377
27
548

maatregelen waartegen hoger beroep is ingesteld

217

ingestelde vorderingen in 1995

969

Bron: BOOM

Tabel 17: Financiële stand van zaken Inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle 19
arrondissementsparketten; in guldens
bedrag
waarde van de conservatoire beslagen
geincasseerd bedrag aan schikkingen en/of transacties
waarde opgelegde ontnemingsmaatregelen
- waarde conservatoire beslagen hierin

117.714.307
2.946.701
16.880.503
4.093.264

door parketten geïncasseerd

826.468

door CJIB geincasseerd

912.634

Bron: BOOM
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Bijlage 2

Tabel 18: Kwantitatieve stand van zaken inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle
vijf parketten van de gerechtshoven; In aantallen zaken
aantal
aantal zaken in behandeling
door gerechtshof afgedane zaken
maatregelen waartegen cassatie is ingesteld

131
81
33

Bron: BOOM

Tabel-19: Financiële stand van zaken inzake de ontnemingswetgeving over 1995, over alle vijf
parketten van de gerechtshoven; in guldens
bedrag
waarde oplegde ontnemingsmaatregelen

5.780.306

- waarde conservatoire beslagen hierin

472.416

door parketten geïncasseerd

1.070.000

door CJIB geïncasseerd

439.580

Bron: BOOM

Tabel 20: Oordelen over de vraag In hoeverre de In beslag genomen goederen in goede
handen zijn bij de Domeinen; in absolute aantallen
instantie/groep

ja

BFO's

wellicht

nee

weet niet'

totaal

13

5

1

2

contactofficieren

6

10

-

-

16

zaaksofficieren

8

5

-

11

24

'

21

Hiertoe behoren ook degenen die de vraag niet hebben beantwoord, alsmede degenen die hebben aangegeven
over onvoldoende ervaring te bezitten om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Tabel 21: Mate waarin het In de regio (arrondissement) de praktijk is om ten aanzien van in
beslag genomen voorwerpen aan te sturen op omzetting van de beslagen voorwerpen In geld (zoals zekerheidsstelling en machtiging vervreemding); In absolute
aantallen
instantie/groep

ja

nee

weet niet'

totaal

BFO's

9

11

1

21

BOD's

6

5

16

27

contactofficieren

9

6

1

16

11

4

9

24

zaaksofficieren
"

Hiertoe behoren ook degenen die de vraag niet hebben beantwoord, alsmede degenen die hebben aangegeven
over onvoldoende ervaring te bezitten om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Sinds 1991 verschenen rapporten in de reeks
Onderzoek en beleid

criminaliteit als expressie van levensstijl

1991

en loopbaan
105 Initiation and continuation of a criminal

M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Nelen

career; who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?

1992

C.R. Block C. van der Werff

106 Politie en milieuwethandhaving
E.A.I.M. van den Berg, W. Waelen
107 Achtergronden van delinquent gedrag onder

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg
T van Hecke, J. Wemmers
117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

jongens uit etnische minderheden II

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

M. Junger, W. Polder

projecten

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;
evaluatie-onderzoek van een grootschalige

W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen
118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

voorlichtingscampagne en studie naar

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

(on)mogelijkheden van voorlichting

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den

van 12 tot 17 jaar

Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold
109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;
evaluatie van een project voor Marokkaan-

P.H. van der Laan, C. Verwers, A.A.M. Essers
119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en
de justitiële jeugdbescherming: periode

se jongeren

1980-1990

G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne

J. Junger-Tas, M. Kruissink, P.H. van der Laan

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en
daad
C. van derWerff M.W. Bol, m.m.v. B.J.W.
Docter-Schamhardt
111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden
E.A.I.M. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, W. Waelen
121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw, M. Brouwers

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement
C. Cozijn

1993

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de
effectmeting
E.C. Spaans, L Doomhein
113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een
onderzoek bij politie en justitie
M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg
114 Prejop; een preventieproject voor jongeren
niet politiecontacten in Amsterdam
L. Boendermaker, S.M. Schneider
115 De economie van het drugsbestaan;

122 Veel voorkomende criminaliteit op de
Nederlandse Antillen
J.M. Nelen, J.J.A. Essers
123 Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie, ver de naleving van richtlijnen
M.W. Bol, 8.J.W. Docter-Schamhardt
124 Prestige, professie en wanhoop; een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese, R.H.J.M. Staving

118

Sinds 1991 verschenen rapporten In de reeks Onderzoek en beleid

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreemdelingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie
R.F.A. van den Bedem
126 Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
W. Polder, G. Paulides
127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van
en professionele oordelen over een strafrechtelijke maatregel

den Bedem, J. C. van den Brink
137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende
preventie en verplaatsing van criminaliteit
R.B.P. Hessefing
138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;
ontwikkelingen en samenhangen
J.G.C. Kester, J. Junger- Tas
1995

Ed. Leuw
128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

uit het buitenland

betrekking tot het bestaansmiddelen-

J. Junger- Tas

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,
1994

E.J. Verhagen
140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk

129 Heenzendingen
M.M. Kommer
130 Appels en peren; een onderzoek naar de
recidive van dienstverleners en kortgestraften
E.C. Spaans
131 Delinquentie, sociale controle en 'life
events'; eerste resultaten van een longi-

ingrijpen; een literatuurstudie
M.W. Bol
141 Recidive na ontslag uit tbs
Ed. Leuw
142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en
slachtoffers onderzocht
M. Kruissink, EG. Wiersma
143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek

tudinaal onderzoek

naar strafzaken, civiele zaken en de unus

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

in appel

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid
van J. Junger-Tas
M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier, H.G. van
de Bunt (red.)
133 Het openbaar ministerie en grote fraudezaken
J.M. Neten, M. Boone, M.D. van GoudoeverHerbschleb
134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

C. van derWerff, m.m.v. B.J.W. DocterSchamhardt
144 Werken of zitten; de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992
E. C. Spaans
145 Cashba; een intensief dagprogramma voor
jeugdige en jongvolwassen delinquenten
A.A.M. Essers, P. van der Laan, P.N. van der
Veer
146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilot-

evaluatie van een vernieuwing

bureaus schietwapenondersteuning in twee

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

politieregio's

135 Toelating en opvang van ama's
R.F.A. van den Bedem, H.A.G. de Valk,
S.O. Tan
136 Een partner van verre: de cijfers
J.J. Schoort, M. van de Klunder4 R.F.A. van

M. Kruissink, LW. Blees
147 Autokraak verminderd of verplaatst? De
effecten van een Rotterdams project tegen
diefstal uit auto
R.B.P. Hesseling, U. Aron

Sinds 1991 verschenen rapporten in de reeks Onderzoek en beleid

148 Toevlucht zoeken in Nederland
L. Doornhein, N. Dijkhoff
1996

149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoering
van de ondertoezichtstelling in 1993
N.M. Mertens
150 De deconcentratie van D&J; wijzigingen in
de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen
B.S.J. Wartna, M. Brouwers
151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante
evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand
S. van Leeuwen, A. Klljn, G. Paulides
152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken
EA.I.M, van den Berg, R.J.J. Eshuis
153 Dwangopname onder de Krankzinnigenwet
S.M. Hoekstra, Ed. Leuw
154 Binnentredende gerechtsdeurwaarders;
het machtigingsvereiste in de praktijk
E.M. Th. Beenakkers, A. V. Guérin
155 Tappen in Nederland
Z. Reijne, R.F. Kouwenberg, M.P. Keizer
156 Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie fase 2

J.M. Nelen, V. Sabee, m.m.v. R.F. Kouwenberg, R. Aidala

119

b m cnw CIB a^lcl (b MAM 0rmB
i
~D
op ij
c
^® rn^ 0
t^ c^mxmo 0®dIB^
®^ ^t*^tt

ijm

ISBN 90-387-0482-8
NUGI 694/401

9 "789038"704821

