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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

NB deze samenvatting is in drie delen gesplitst.  

Aanleiding, vraagstelling en verantwoording  

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe wetgeving van kracht waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om 
wederrechtelijk verkregen voordeel (wvv) af te romen. Zowel het Wetboek van Strafrecht (Sr) als het 
Wetboek van Strafvordering (Sv) zijn op een aantal punten aangepast teneinde de mogelijkheden tot 
ontneming van wvv uit te breiden, alsmede het op crimineel gewin gerichte opsporingsonderzoek 
beter te organiseren.  

Wijzigingen 
De belangrijkste wijzigingen die de ontnemingswetgeving van 1993 met zich heeft gebracht, worden 
hieronder kort uiteengezet. 

• De mogelijkheden om de maatregel ter ontneming van wvv ex artikel 36e Sr 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. De maatregel kan nu echter ook worden 
opgelegd bij: 

o soortgelijke feiten;  
o feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en 

waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij zijn begaan;  
o andere feiten indien aannemelijk is dat deze feiten er op enigerlei wijze toe hebben 

geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.  
• Er is een aparte ontnemingsprocedure ingevoerd. De dadergerichte vervolging en berechting 

en de buitgerichte opsporing en vaststelling van de omvang van het wvv worden, met andere 
woorden, uit elkaar gehaald. (Beide procedures kunnen op eenzelfde zittingsdag worden 
afgehandeld.)  

• Er is een nieuw type van onderzoek, het strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo), 
geïntroduceerd.  

• De mogelijkheden tot het leggen van (conservatoir) beslag op voorwerpen zijn verruimd.  
• Het Openbaar Ministerie (OM) heeft betere mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen om 

vermogenssancties te executeren.  

Evaluatie-onderzoek 
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd door de minister van Justitie 
een evaluatie in het vooruitzicht gesteld: vijf jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving (1 
maart 1993) zou het parlement het eindrapport van het onderzoek tegemoet kunnen zien. Via de 
Projectgroep Plukze, die de implementatie van de ontnemingswetgeving heeft voorbereid en begeleid, 
is het WODC benaderd om de evaluatie van de wetgeving ter hand te nemen. Het onderzoek werd 
opgedeeld in drie fasen, teneinde tussentijdse beleids- en/of wetswijzigingen mogelijk te maken. In 
1994 werd voor de eerste maal over deze materie gerapporteerd (in: Plukze, de implementatie; Nelen 
e.a., 1994). Twee jaar later kreeg met het verschijnen van het interimrapport Het vermogen te 
ontnemen (Nelen en Sabee, 1996) de tweede fase haar beslag. De onderhavige rapportage is het 
eindrapport van het onderzoek. Het bestrijkt de volledige evaluatieperiode van vijf jaar en grijpt 
daarom op een aantal plaatsen terug op bevindingen die reeds in de interimrapporten zijn vermeld.  



Vraagstelling Het doel van het onderzoek is in de eerste plaats te achterhalen op welke wijze de 
ontnemingswetgeving 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 voordoen ten aanzien van het gebruik van het instrumentarium. Deze doelstellingen 
zijn in de volgende probleemstelling vertaald.  

Hoe werkt de ontnemingswetgeving in de praktijk en voldoet deze wetgeving aan de doelstellingen en 
verwachtingen? 
De hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen zijn rond drie thema's gegroepeerd: beleid, uitvoering en 
rechtmatigheid.  
Onderzoeksmethoden 
Er is gedurende het gehele onderzoek gebruikgemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. De laatste dataverzamelingsronde vond plaats in de periode maart 1997 tot en 
met november 1997. Het materiaal dat afkomstig is van externe bronnen, werd begin 1998 verwerkt 
en geanalyseerd. Gedurende het laatste onderzoeksstadium werden de volgende methoden en 
externe bronnen gebruikt.  

• Interviews met bij de ontnemingswetgeving betrokken actoren. In totaal werd met 127 
respondenten uit diverse geledingen gesproken.  

• Bestudering van 12 ontnemingszaken, waarbij zowel 'kleine' als 'grote' zaken in ogenschouw 
zijn genomen; samen met de 12 ontnemingszaken uit de tweede onderzoeksfase zijn in totaal 
24 zaken grondig geanalyseerd.  

• Bijeenkomsten van de 'juridische klankbordgroep': gedurende 1997 is op instigatie en onder 
leiding van het onderzoeksteam door vertegenwoordigers van het OM, enkele universiteiten, 
het ministerie van Justitie en de advocatuur driemaal gediscussieerd over de juridische 
implicaties van de ontnemingswetgeving.  

• Een schriftelijke enquête onder de chefs van de basiseenheden van de regio-politiekorpsen.  
• Een nadere analyse van Compas-gegevens over de 'ontnemingscijfers' van de 

arrondissementsparketten van 1996 en 1997.  
• De cijfers van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) en het 

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het betreft hier gegevens die door deze instanties 
zelf zijn verzameld en die - in enkele gevallen - op ons verzoek opnieuw zijn gerubriceerd.  

• Interviewgegevens uit een onderzoek naar de perceptie van daders inzake 
ontnemingssancties.  

De resultaten: enkele kengetallen 
Afgemeten aan het aantal ontnemingszaken dat aanhangig is gemaakt, is van meet af aan sprake 
geweest van een grote mate van diversiteit tussen de arrondissementsparketten. Over alle parketten 
bezien is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen vooral in 1995 sterk toegenomen, om daarna 
tamelijk constant te blijven. Ook in het aantal afdoeningen buiten zitting, zoals de schikking, is geen 
groei te bespeuren. Er lijkt, met andere woorden, sprake te zijn van stagnatie. Volgens de in 1995 in 
werking getreden tien-zakennorm dient elke zaaksofficier tien ontnemingsvorderingen per jaar in te 
stellen. Het beoogde aantal vorderingen is slechts voor ongeveer de helft behaald. 
Ontnemingszaken blijken voornamelijk betrekking te hebben op (al dan niet gekwalificeerde) diefstal 
en drugsdelicten. Beide categorieën vertegenwoordigen elk ongeveer een derde van de instroom. De 
kwalificaties fraude en bedrog zijn samen goed voor 10% van de zaken. 
Verreweg de meeste ontnemingsvorderingen zijn geënt op de strafbare feiten die voorkomen op de 
tenlastelegging in de strafzaak. Er wordt derhalve vooral gebruikgemaakt van de 
ontnemingsmogelijkheid waarover men reeds voor de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving 
de beschikking had. Gedurende de eerste jaren lag dit min of meer voor de hand. Immers, een 
substantieel deel van de instroom aan ontnemingszaken in die jaren had betrekking op strafbare feiten 
die gepleegd waren vóór 1 maart 1993. Nu zich steeds minder zaken aandienen waarop de oude 
materiële strafrechtsbepalingen van toepassing zijn, is evenwel nog steeds geen kentering 
waarneembaar: van de nieuwe, in artikel 36e lid 2 en 3 Sr neergelegde, ontnemingsmogelijkheden 
wordt nog maar spaarzaam gebruikgemaakt. 
Het ontnemingsinstrumentarium blijkt vooral te worden ingezet in relatief kleine zaken. In 66% van de 
aanhangig gemaakte ontnemingsvorderingen bedroeg het berekende wvv minder dan f 25.000; in 
13% van de gevallen ging het berekende bedrag de f 100.000 te boven; de grens van 1 miljoen 



gulden werd slechts in 1% van de gevallen overschreden. 
Er doet zich vaak een groot verschil voor tussen de vordering van het OM en de door de rechter 
opgelegde betalingsverplichting. In 30% van de ontnemingszaken correspondeert het bedrag in de 
ontnemingsvordering met dat in de rechterlijke uitspraak. In het merendeel van de gevallen maakt de 
rechter gebruik van zijn matigingsbevoegdheid of wijst de vordering in zijn geheel af. 
Een analyse van ontnemingszaken van de gerechtshoven waarin de oorspronkelijke vordering van de 
officier van justitie (ovj) werd afgezet tegen de daaropvolgende beslismomenten in de rechtsgang, 
wijst in dezelfde richting: de vordering van de ovj wordt gemiddeld genomen bijna gehalveerd door de 
rechtbank, terwijl na behandeling in hoger beroep nog geen kwart overblijft. 
In 82% van de ontnemingszaken is een maatregel opgelegd die beneden f 25.000 blijft. De hoogste 
opgelegde ontnemingsmaatregel tot op heden bedraagt 20 miljoen gulden. Deze uitspraak is nog niet 
onherroepelijk. Uit de cijfermatige gegevens van het CJIB over 1995 t/m 1997 blijkt dat de 
tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatregelen de nodige tijd in beslag neemt. Van de voor executie 
vatbare zaken die in 1995 aan het CJIB werden overgedragen, was begin 1998 pas krap eenderde 
deel afgedaan. Het leeuwendeel van de ten uitvoer gelegde zaken had betrekking op 
ontnemingsmaatregelen van minder dan f 20.000. Tot dusverre is slechts één ontnemingsmaatregel 
van betekenis - dat wil zeggen, boven de 1 miljoen gulden - geëxecuteerd: de opbrengsten daarvan 
zijn overigens voor het grootste gedeelte in de staatskas van Luxemburg gevloeid. 
Wat het gebruik van de strafvorderlijke instrumenten betreft, kan worden opgemerkt dat in 10% van de 
ontnemingszaken van 1996 en 1997 een sfo geopend is en in 24% gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheid om voorwerpen conservatoir in beslag te nemen. In totaal lag er begin 1998 nog 
conservatoir beslag - op een verscheidenheid van voorwerpen - ter waarde van ruim 154 miljoen 
gulden. 
Uit gegevens van de directie Financieel Economische Zaken van het ministerie van Justitie kan 
worden opgemaakt dat er op de rekening van het ministerie in 1993 t/m 1997 - geboekt als 
'opbrengsten in ontnemingszaken' - 20 miljoen gulden is bijgeschreven. 
(Op basis van de gegevens die door de arrondissements- en ressortsparketten zelf zijn verstrekt en 
die door het BOOM zijn verzameld en gerubriceerd, zou in deze periode 33 miljoen gulden zijn 
geïncasseerd. Het verschil van 13 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door in het buitenland 
uitgewonnen beslagen waarvan de opbrengsten in het desbetreffende land blijven; anderzijds is dit 
verschil aan de uiteenlopende registratiewijzen toe te schrijven.) 
Dit betekent dat van de begrote opbrengsten, 112 miljoen gulden voor de periode van 1993 t/m 1997, 
18% is gerealiseerd. Gezien het feit dat de totale kosten die met de wetgeving zijn gemoeid, voor 
dezelfde periode 123,5 miljoen gulden bedroegen, kan worden geconstateerd dat er tussen de 
gemaakte kosten en de gerealiseerde opbrengsten vooralsnog een diepe kloof gaapt. 
Bij deze resultaten zijn enkele relativerende opmerkingen op zijn plaats. Bedacht moet worden dat 
voor wetgeving als de onderhavige een evaluatieperiode van vijf jaar eigenlijk nog te kort is, al was het 
alleen al omdat de gerechtelijke afdoening en de executie van ontnemingszaken een kwestie van een 
lange adem is. Vaak duurt het jaren voordat een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat en 
met de tenuitvoerlegging daarvan kan worden begonnen. Het feit dat er van de grote 
ontnemingszaken pas één geëxecuteerd is, spreekt boekdelen. Ook voor de verhouding kosten-baten 
is deze notie van belang. Immers, in de nog in behandeling zijnde ontnemingszaken zijn de kosten 
reeds (goeddeels) gemaakt, terwijl de omvang van de baten pas na de tenuitvoerlegging duidelijk 
wordt. 
Minstens zo belangrijk als de lange doorlooptijd van ontnemingszaken is het gegeven dat financieel 
rechercheren, met als sluitstuk voordeelsontneming, aanzienlijk meer behelst dan dat de betrokkenen 
met de aangereikte instrumenten om kunnen gaan. Het vereist een andere kijk op het 
rechercheproces, een mentaliteitsverandering, en om dat te bewerkstelligen, is beduidend meer tijd 
nodig. 
Een derde relativering die bij de tot dusverre teleurstellende resultaten moet worden gemaakt, betreft 
het feit dat ook langs andere wegen wvv ontnomen wordt. Via de afroomboete, de verbeurdverklaring 
en vooral langs fiscale weg wordt beduidend meer wvv afgeroomd dan uit de officiële cijfers is op te 
maken. Het probleem is dat de precieze omvang van de via deze 'alternatieve' ontnemingsroutes 
gegenereerde opbrengsten niet inzichtelijk kan worden gemaakt. 
Ten slotte moet gewezen worden op het feit dat de inspanningen en resultaten die in Nederland op 
ontnemingsgebied worden geleverd, respectievelijk geboekt, bepaald niet in negatieve zin afsteken bij 
de activiteiten die in de ons omringende landen aan de dag worden gelegd. Ook in Duitsland en 
Groot-Brittannië bijvoorbeeld blijkt het ontnemen van criminele winsten nog uiterst moeizaam te 
verlopen. 
Ondanks deze relativeringen moet worden vastgesteld dat, afgezet tegen de politieke verwachtingen 



die aan het begin van dit decennium leefden, de resultaten op ontnemingsgebied tegenvallen. Dit kan 
liggen aan het feit dat die verwachtingen te hoog gespannen waren, de uitvoering van de wetgeving 
gebrekkig is of aan een combinatie van beide factoren. De onderzoeksbevindingen tenderen in de 
richting van het laatste: zowel ten aanzien van de verwachtingen die zijn gecreëerd rondom de 
ontnemingswetgeving als in de sfeer van de uitvoering zijn dringend bijstellingen nodig.  

Uitgangspunten en verwachtingen 
Gezien het feit dat de maatregel ex artikel 36e Sr (oud) dateert uit 1983, is moeilijk vol te houden dat 
deze maatregel slechts kan worden toegepast in zaken die kunnen worden gerubriceerd onder de 
noemer van georganiseerde criminaliteit. Immers, de maatschappelijke en politieke discussie over de 
dreiging van georganiseerde criminaliteit voor de samenleving kwam pas vijf jaar later goed op gang. 
De laatste constatering laat onverlet dat in het publieke en politieke debat aangaande de 
ontnemingswetgeving wel degelijk een sterke connotatie bestond met de meest zware vormen van 
criminaliteit. Hoewel de memorie van toelichting en de memorie van antwoord bij wetsvoorstel nr. 21 
504 ruimte laten voor toepassing van de wetgeving op een zo breed mogelijk terrein, was tijdens de 
voorbereiding en vaststelling van de ontnemingswetgeving het oog primair gericht op de aanpak van 
de meest lucratieve vormen van criminaliteit. De beeldvorming omtrent deze vorm van misdaad aan 
het einde van de jaren tachtig, in samenhang met de toegenomen internationale belangstelling voor 
financiële facetten van criminaliteit, heeft de discussie over de voors en tegens van deze wetgeving 
sterk beïnvloed. De ontnemingswetgeving heeft primair een reparatoir karakter meegekregen, 
inhoudende dat de situatie moet worden hersteld die bestond voor het plegen van het delict. De 
ontneming van wvv komt daarmee tegemoet aan het algemene gevoelen dat misdaad niet mag lonen. 
Het is velen een doorn in het oog dat delinquenten ogenschijnlijk ongestoord van hun buit kunnen 
genieten. Het maatschappelijke en politieke debat rondom de totstandkoming van de 
ontnemingswetgeving heeft duidelijk gemaakt dat de centrale gedachte achter het afromen van 
criminele winsten op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. 
Naast de herstelgedachte is er gaandeweg het totstandkomingsproces echter een punitief element in 
de discussie geslopen. Gedoeld wordt op de populaire opvatting, die ook tijdens het parlementaire 
debat breed werd uitgedragen, dat criminelen moeten worden geraakt waar het de meeste pijn doet: 
in de portemonnee. Het punitieve element van de ontnemingswetgeving komt ook tot uitdrukking in de 
uit de ontwerpfase van de wetgeving stammende - en later in ongerede geraakte - aanduiding plukze. 
Behalve vergelding zit in dit uitgangspunt ook een aantal preventieve dimensies opgesloten. De 
specifiek-preventieve werking van de wetgeving behelst dat het criminelen onmogelijk gemaakt moet 
worden hun wvv te (her)investeren en daarenboven dat zij door voordeelsontneming ontmoedigd 
raken om nieuwe strafbare feiten te plegen. In generaal-preventieve zin wordt beoogd het plegen van 
delicten onaantrekkelijker te maken door het uitzicht op materieel voordeel te verkleinen. 
Vanuit criminologisch perspectief bezien, is de fundering van de ontnemingswetgeving te zwak om 
deze hoge verwachtingen te rechtvaardigen. De veronderstelling dat met de ontnemingswetgeving 
criminelen op hun meest gevoelige plek worden getroffen en dat hiermee een rem kan worden gezet 
op criminaliteit, is om meer dan één reden aanvechtbaar. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat 
het verwachtingspatroon ten aanzien van de voordeelsontneming op treffende wijze illustreert dat de 
mogelijkheden om met behulp van het strafrechtelijke sanctie-arsenaal menselijk gedrag te corrigeren, 
nog steeds aanzienlijk worden overschat. 
Los van de beweegredenen in strafrechtelijke zin lijken financiële argumenten een belangrijke rol te 
hebben gespeeld bij de totstandkoming van de ontnemingswetgeving. De ramingen die tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp werden gepresenteerd, waren van realititeitszin 
gespeend. Deze hebben in zekere zin als een boemerang op het beleid teruggewerkt. Men laadde 
met de financiële taakstelling ongewild de verdenking op zich dat het de overheid bij de 
ontnemingswetgeving primair ging om het binnenhalen van zo veel mogelijk geld. Daarnaast ging van 
de constatering dat de taakstelling bij lange na niet gehaald zou worden, een allesbehalve 
motiverende werking uit op de actoren in het veld die geacht werden met de wetgeving aan de slag te 
gaan. In de fase van wetsvoorbereiding is onvoldoende aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van 
de ontnemingswetgeving. De nadruk lag in dit stadium zo sterk op de juridisch-technische kant van het 
wetsontwerp en op rechtmatigheids- en doelmatigheidsaspecten, dat de vraag of de praktijk met het 
aangeboden instrumentarium uit de voeten kon en welke faciliteiten moesten worden gecreëerd om 
het gebruik van de regelgeving te bevorderen, nauwelijks aan bod kwam.  
 
 
 
 



Kennen, kunnen en willen  

De analyse van de wijze waarop de diverse betrokken veldorganisaties uitvoering geven aan de 
ontnemingswetgeving, was gecentreerd rond drie kernelementen: kennen, kunnen en willen. Met 
betrekking tot kennen is in het bijzonder aandacht besteed aan de binnen de verschillende diensten 
aanwezige kennis en vaardigheden op ontnemingsgebied. In het kader van kunnen is vooral gelet op 
de getroffen organisatorische voorzieningen, de uitvoerbaarheid van het ontnemingsinstrumentarium 
en de mogelijkheden van ontneming in internationaal perspectief. Onder de noemer willen is in kaart 
gebracht hoe groot de bereidheid van de betrokkenen is om conform de bedoelingen van de wetgever 
uitvoering aan de regelgeving te geven. De gehanteerde driedeling betekent niet dat de genoemde 
elementen elkaar uitsluiten, integendeel: zij werken sterk op elkaar in. Vanwege deze wisselwerking 
worden de bevindingen hieronder in onderlinge samenhang gepresenteerd.  

Ontneming als restpost 
Vooropgesteld moet worden dat zich ten aanzien van zowel kennen, kunnen als willen binnen alle 
bestudeerde organisaties nog de nodige tekortkomingen openbaren. De crux schuilt echter vooral in 
de factor willen. Voordeelsontneming wordt, ongeacht of het gaat om opsporingsambtenaren, ovj's, 
rechters of advocaten, vooralsnog als een betrekkelijk onbelangrijk aspect van de dagelijkse 
werkzaamheden gezien. De strafzaak en de ontnemingszaak worden nog sterk als gescheiden 
entiteiten gezien, waarbij de ontneming er een beetje bijbungelt. De oorzaak hiervan is te herleiden tot 
een gebrek aan ervaring, kennis en vaardigheden, maar hangt ook samen met de beroepscultuur en 
de organisatorische context waarbinnen men moet werken. Vooral binnen het OM en de 
opsporingsdiensten bestaat de neiging om zich na afloop van de strafzaak onmiddellijk op een nieuwe 
zaak te storten. Het grote zaaksaanbod waarmee deze instanties worden geconfronteerd is daar 
mede debet aan.  
Effecten en neveneffecten van het ontnemingsbeleid 
De reeds snel na inwerkingtreding van de wetgeving gemaakte beleidskeuze voor een versneld, breed 
uitgezet implementatietraject, heeft niet de gewenste effecten opgeleverd en heeft daarenboven een 
aantal ongewenste neveneffecten gesorteerd. In het bijzonder de uitvaardiging van de tien-zakennorm 
moet als een ongelukkige beleidsbeslissing worden bestempeld. Afgezien van het feit dat de 
taakstelling nimmer gehaald is, heeft de norm de actoren op de werkvloer er min of meer toe aangezet 
om zo klein en eenvoudig mogelijke zaken aanhangig te maken. Veel ervaring met de moeilijkere 
onderdelen van het ontnemingsinstrumentarium heeft men met dat type van zaken niet op kunnen 
doen. 
Het grootste probleem ten aanzien van de tien-zakennorm schuilt wellicht in de gebrekkige 
communicatie waarmee de introductie ervan gepaard is gegaan. Het onderzoek laat zien dat niet 
zozeer het formuleren van een taakstelling teneinde de praktijk tot daden te bewegen, discussie heeft 
opgeroepen, als wel de rigide vorm waarin de boodschap in kwestie aan die praktijk is overgebracht: 
onder de meeste ovj's en rechters heeft de gedachte postgevat dat het de OM-leiding primair gaat om 
het 'zetten van zo veel mogelijk streepjes aan de balk'. De aversie tegen het instrument is als gevolg 
hiervan in de loop der jaren allengs toegenomen. 
Juist met het oog op de te verwachten reacties binnen de zittende magistratuur (ZM) was een andere 
benadering aan te bevelen geweest. Rechters hebben namelijk van meet af aan de 
ontnemingswetgeving met gemengde gevoelens bekeken. In de grondgedachte om criminelen hun 
wvv te ontnemen, kunnen zij zich weliswaar over het algemeen goed vinden, maar in de wijze waarop 
dit streven wettelijk vertaald is, een stuk minder. In de optiek van menig rechter zitten er verscheidene 
punitieve elementen in de ontnemingswetgeving verscholen, waarbij in het bijzonder gerefereerd is 
aan de vervangende hechtenis. De tien-zakennorm heeft de reeds bestaande reserves binnen de ZM 
slechts versterkt. De meeste rechters zijn de mening toegedaan dat de ontnemingswetgeving primair 
geschreven is voor de categorie zware zaken en vinden dat daarop ook het accent gelegd moet 
worden. Om de laatstgenoemde reden moeten ook kanttekeningen worden geplaatst bij het in de 
ontnemingsrichtlijn neergelegde uitgangspunt om vanaf een geschat wvv van f 1000 standaard de 
weg van de maatregel ex artikel 36e Sr te bewandelen. Daarmee is niet gezegd dat in de kleinere 
zaken het wvv maar ongemoeid moet worden gelaten. Voordeelsontneming is in alle zaken, die zich 
daarvoor lenen, geïndiceerd; de praktijk wijst echter uit dat in een aanzienlijk deel van de 
ontnemingszaken die in de afgelopen jaren zijn aangebracht, de alternatieven voor het oprapen lagen, 
hetzij in de vorm van een geldboete, verbeurdverklaring, een fiscale afhandeling, een regeling met 
andere schuldeisers, enzovoort. 
Ondanks het feit dat er voldoende waarborgen voor de benadeelde partijen in de wet en het 
ontnemingsbeleid verankerd zijn, lijkt het OM er niet in geslaagd te zijn deze boodschap goed over te 



brengen. De misvatting - die vooral onder rechters leeft - dat de Staat zijn eigen belangen boven die 
van het slachtoffer / de benadeelde partijen wil stellen, had volgens verschillende respondenten door 
middel van een betere communicatie met de direct betrokkenen voorkomen kunnen worden.  
Afweermechanismen 
De ambivalente houding van de ZM jegens de ontnemingswetgeving heeft de aandrang onder ovj's 
om de ontnemingswetgeving toe te passen, niet bevorderd. Die aandrang was om een aantal andere 
redenen toch al niet bijster groot. Allereerst moet in dit verband gewezen worden op een 
afweermechanisme dat zich in alle organisaties voordoet: de incorporatie van nieuw beleid of nieuwe 
wetgeving wordt vrijwel altijd met scepsis ontvangen omdat vermoed wordt dat dit veel (rechts)vragen, 
onzekerheden en extra werk met zich brengt. Als die regelgeving ook nog een hybride karakter heeft, 
zoals het geval is bij de ontnemingswetgeving, waant men zich helemaal snel op onveilig terrein. 
Illustratief in dit verband is dat zelfs de ovj's, die tot dusverre slechts met kleine, relatief eenvoudige 
ontnemingszaken zijn geconfronteerd, de complexiteit van de ontnemingsmaterie onverminderd hoog 
blijven inschatten. Het beeld dat voordeelsontneming per definitie een moeilijke exercitie is, blijkt dus 
niet gemakkelijk bij te stellen. 
De beeldvorming rondom de ontnemingswetgeving wordt verder in negatieve zin beïnvloed door het 
feit dat in de categorie grote ontnemingszaken nog geen aansprekende successen geboekt zijn. Voor 
een deel heeft dat te maken met de lange doorlooptijd van dit type van zaken, maar in een aantal 
gevallen ligt het aan de procesbewaking die te wensen overlaat. 
Hoewel lang niet alle ontnemingszaken een hoge moeilijkheidsgraad hebben, blijken de 
civielrechtelijke aspecten die in de ontnemingswetgeving zijn verweven, de onzekerheid te vergroten. 
De meeste actoren die met de ontnemingswetgeving te maken krijgen, zijn op het strafrecht 
georiënteerd en hebben moeite om buiten de vertrouwde denkkaders te treden. Dit gegeven werpt 
een extra drempel op om met de ontnemingswetgeving aan de slag te gaan en heeft bovendien tot 
gevolg dat de civielrechtelijke aspecten van de ontnemingswetgeving tot dusverre nog niet geheel tot 
hun recht zijn gekomen. 
Uiteraard is het OM bij het oppakken van ontnemingszaken ook sterk afhankelijk van het aanbod 
vanuit de opsporingsdiensten. Het onderzoeksmateriaal maakt duidelijk dat binnen alle 
opsporingsdiensten nog het nodige werk verzet moet worden om voordeelsontneming tot een 
integraal onderdeel van de opsporing te maken. Afgezien van het feit dat de hierboven beschreven 
onwennigheid ten aanzien van het werken met nieuwe wetgeving ook van toepassing is op 
opsporingsambtenaren, komt er wat politiefunctionarissen betreft nog een obstakel bij. Het doen van 
administratief en financieel onderzoek roept bij de meeste agenten namelijk negatieve associaties op. 
Zaken als vermogensvergelijkingen, kasopstellingen, raadplegen van open bronnen, enzovoort, 
spreken niet erg tot de verbeelding en appelleren niet aan het beeld dat veel opsporingsambtenaren 
van hun eigen werk hebben. Om die reden wordt financieel onderzoek maar al te graag afgeschoven 
naar de bureaus Financiële ondersteuning (BFO's). Wat de bijzondere opsporingsdiensten betreft, 
moet allereerst worden vastgesteld dat binnen de afdeling Recherche van de Algemene Inspectie 
Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de dienst 
Recherchezaken (DRZ) van het ministerie van VROM zich nog nauwelijks relevante ontwikkelingen op 
ontnemingsgebied hebben voorgedaan. Bij de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie 
van Economische Zaken leeft voordeelsontneming langs strafrechtelijke weg in vergelijking tot de 
andere bijzondere opsporingsdiensten het meest. Deze dienst krijgt dan ook veelvuldig te maken met 
zaken die zich uitstekend voor ontnemingsactiviteiten lenen. Binnen de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (FIOD) van het ministerie van Financiën is de ervaring met de ontnemingswetgeving 
nog vrij beperkt, hetgeen mede een gevolg is van de strekking van artikel 74 van de Algemene Wet 
inzake Rijksbelastingen. Dit wetsartikel schrijft voor dat terzake van belastingdelicten de weg van 
artikel 36e Sr niet gevolgd mag worden. Los van dit gegeven kan echter ook worden geconcludeerd 
dat het enthousiasme binnen de FIOD over de ontnemingswetgeving niet bijster groot is. De meeste 
FIOD-medewerkers zien alleen toegevoegde waarde in de ontnemingswetgeving ten aanzien van 
verdachten die niet in Nederland belastingplichtig zijn. Het merendeel van de delictplegers is naar hun 
overtuiging net zo goed, zo niet beter, met het fiscale instrumentarium aan te pakken. 
Bij de laatste perceptie is een kanttekening op zijn plaats. Ook het gebruik van het fiscale 
instrumentarium bij het afromen van criminele winsten kent namelijk een aantal wezenlijke 
beperkingen. Afgezien van de reeds genoemde omstandigheid dat fiscale middelen alleen gehanteerd 
kunnen worden jegens personen die naar Nederlands recht belastingplichtig zijn, biedt de fiscale 
aanpak minder uitzicht op internationale samenwerking dan de strafrechtelijke pendant. Daarenboven 
is ook bij het langs fiscale weg afromen van criminele winsten sprake van een enorme discrepantie 
tussen enerzijds de bedragen die door de inspecteur als aanslag worden opgelegd en anderzijds de 
bedragen die de ontvanger daadwerkelijk kan invorderen.  



Organisatorische aspecten 
Binnen de parketten noch binnen de opsporingsdiensten worden door de leidinggevenden voldoende 
impulsen aan de medewerkers gegeven om hen tot grotere inspanningen op ontnemingsgebied aan te 
zetten. De tamelijk onverschillige houding van het management komt tot uitdrukking in zowel de 
getroffen organisatorische voorzieningen als het gebrek aan toezicht dat op het verloop van 
ontnemingszaken bestaat. Om met het laatste en met het OM te beginnen, de activiteiten die 
plaatsvinden in het kader van de planning- en controlecyclus, zijn primair gericht op de vraag of de 
parketten aan de geformuleerde kwantitatieve taakstelling voldoen. Aan een zeker zo belangrijke 
vraag, namelijk hoe het gesteld is met de kwaliteit van de vorderingen en, in het bijzonder, hoe de 
stand van zaken is in ontnemingsprocedures met een groot afbreukrisico, wordt op leidinggevend 
niveau goeddeels voorbijgegaan. 
Voor een betere procesbewaking is overigens een deugdelijk managementinformatiesysteem een 
conditio sine qua non. De informatiehuishouding binnen het OM laat op ontnemingsgebied ernstig te 
wensen over: de beschikbare informatie schiet in kwantitatief en kwalitatief opzicht tekort, niet in de 
laatste plaats vanwege de gebrekkige invoerdiscipline op de parketten. 
In faciliterende zin is weliswaar op alle parketten de functie van contact-ovj geïntroduceerd, maar 
aangezien ovj's voor vervulling van deze rol niet (deels) zijn vrijgesteld en de functie met grote 
regelmaat blijkt te rouleren, is de toegevoegde waarde van deze functionarissen betrekkelijk gering. 
Hier wreekt zich de generalistische taakopvatting die binnen het OM hoogtij viert en die het vanuit 
carrièreperspectief voor ovj's onaantrekkelijk maakt te lang op één specialistisch terrein bezig te zijn. 
Binnen de politie bestaat een vergelijkbare situatie. De taakaccenthouders die zijn aangesteld om het 
ontnemen van wvv in de districten en basiseenheden te begeleiden en te stimuleren, zijn in vrijwel 
geen enkele regio hiervoor vrijgesteld. Hun taak komt daardoor onvoldoende uit de verf. 
Op leidinggevend niveau heeft het denken over financieel rechercheren de afgelopen jaren enkele 
belangrijke impulsen gekregen, maar de woorden moeten in de meeste regio's nog in concrete daden 
vertaald worden. De reorganisatie van de politie is daar overigens mede debet aan. Deze heeft een 
herverdeling van mensen en middelen ten gunste van de grote, randstedelijke korpsen tot gevolg 
gehad. Verschillende regiokorpsen buiten de randstad hebben momenteel te kampen met ernstige 
budgettaire problemen. In dat licht bezien ligt het meer voor de hand dat de schaarse capaciteit wordt 
ingezet om 'meer blauw op straat te krijgen' dan dat er extra middelen worden vrijgemaakt om 
voordeelsontneming en financieel rechercheren breed ingang te doen vinden. Op het niveau van de 
basiseenheden en de districten wordt dan ook nog betrekkelijk weinig aan ontneming gedaan. 
Er bestaat een grote mate van consensus binnen de politie om de BFO's - en in het bijzonder hun 
primair op ontneming gerichte taakstelling - ten grave te dragen. Binnen de centrale recherche-
eenheden zouden bureaus Financiële expertise (BFE's) hun plaats moeten innemen. Hier zou 
hoogwaardige financiële en civielrechtelijke expertise voorhanden moeten zijn, die kan worden benut 
voor financieel rechercheren in de brede zin van het woord.  
Kennis en vaardigheden 
Over het algemeen wordt lovend over het deskundigheidsniveau van de BFO's gesproken, zowel op 
financieel vlak als wat betreft de aanwezige kennis van het instrumentarium. Binnen deze bureaus zelf 
bestaat de indruk dat de deskundigheid - en vooral de variëteit daarin - nog behoorlijk moet worden 
verstevigd. Lacunes in kennis en vaardigheden worden vooral gesignaleerd op civielrechtelijk en 
financieel terrein. Hoogwaardige financiële expertise kan in voorkomende gevallen worden gehaald bij 
de afdeling Forensische accountancy van de divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI), zij het dat 
deze afdeling de afgelopen jaren enigszins aan kwaliteit heeft ingeboet doordat een aantal experts 
naar elders is vertrokken. 
Vrijwel alle respondenten onderschrijven de stelling dat het OM, vooral in de meer complexe 
ontnemingszaken, in financieel en civielrechtelijk opzicht ernstig tekortschiet. De sturende en 
corrigerende rol van het OM in financiële onderzoeken en bij de afhandeling van ontnemingszaken 
komt daardoor onvoldoende uit de verf. Veel ovj's stellen zich vrij kritiekloos achter de financiële 
rapportage van de opsporingsdiensten op. Hierdoor kan het gebeuren dat evidente, storende fouten in 
een dergelijke rapportage blijven staan. Het laatste is in het bijzonder de ZM een doorn in het oog. 
Van de transactie en de schikking wordt - zo werd reeds bij de kengetallen aangegeven - nog maar in 
zeer beperkte mate gebruikgemaakt. Vooral wat de schikking betreft, spoort dit resultaat niet met de 
verwachtingen. Afgezien van het feit dat ovj's er vaak niet snel genoeg aan denken om buiten de 
strafrechter om tot een vergelijk met de verdachten/veroordeelden te komen, blijkt het voeren van 
onderhandelingen met hun raadslieden een zaaksonderdeel dat niet elke ovj even goed ligt. 
Binnen de ZM bestaat de overtuiging dat de kennis inzake de ontnemingswetgeving toereikend is om 
de regelgeving verantwoord toe te passen. Daarbij moet worden bedacht dat de ervaring van de 
meeste rechters zich tot dusverre niet verder heeft uitgestrekt dan de relatief kleine en eenvoudige 



zaken. Gezien de geringe omvang en complexiteit van het huidige zaaksaanbod zijn dan ook weinig 
rechters van oordeel dat de deskundigheid op ontnemingsgebied binnen de rechtbanken dringend 
uitbreiding behoeft. Dat zou anders kunnen worden indien er zich meer en vooral zwaardere 
ontnemingszaken gaan aandienen. In dat geval zijn rechters geporteerd van hetzij het toevoegen van 
een civilist aan de meervoudige kamer, hetzij het frequenter raadplegen van getuige-deskundigen, 
zoals accountants. Een aparte ontnemingskamer wordt niet voorgestaan. 
Binnen de andere instanties die met de ontnemingswetgeving te maken hebben, bestaat een minder 
positief beeld van de wijze waarop de ZM met het ontnemingsinstrumentarium omgaat. Zo zou bij de 
behandeling ter terechtzitting van de ontnemingszaak in een aantal arrondissementen het accent te 
sterk liggen op de cijfermatige aspecten en onvoldoende aandacht uitgaan naar elementen van 
juridisch-inhoudelijke aard. Ook zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de gebrekkige motivering 
van ontnemingsuitspraken. Een ander kritiekpunt is hierboven al genoemd: rechters zouden geneigd 
zijn de ontnemingsproblematiek te zeer vanuit een strafrechtelijk perspectief te benaderen, waardoor 
de civielrechtelijke aspecten die in de regelgeving zijn verweven, onvoldoende aan bod komen.  

Ontwikkelingen in de rechtspraak  

Binnen de uitvoerende organisaties overheerst de indruk dat de wetgever aan een aantal specifieke 
aspecten van de ontnemingswetgeving onvoldoende aandacht heeft geschonken. Daarenboven is in 
de beleving van de meeste respondenten ten aanzien van een aantal bepalingen een te grote mate 
van interpretatieruimte geboden, waardoor het de praktijk lange tijd heeft ontbroken aan voldoende 
houvast. In het bijzonder is hierbij gerefereerd aan de onduidelijkheid die heeft bestaan omtrent de 
meest geëigende wijze waarop het wvv moet worden bepaald. Het feit dat in de memorie van 
toelichting uiteenlopende termen werden gebezigd - zoals financieel gewin, materieel gewin, 
revenuen, genoten voordeel, verkregen voordeel, enzovoort - heeft een slepende discussie op gang 
gebracht, die pas in 1997 in een arrest van de Hoge Raad (ten dele) is beslecht. In dit arrest is het 
uitgangspunt neergelegd dat het voordeel dat de veroordeelde in de concrete omstandigheden van 
het geval heeft behaald, maatgevend is. Deze uitspraak blijkt te sporen met het rechtsgevoel van de 
meeste respondenten van het onderhavige onderzoek, maar heeft er wel toe geleid dat de 
ontnemingsrichtlijn van het OM, waarin een meer geobjectiveerde berekeningswijze werd 
voorgestaan, moest worden bijgesteld. 
Een ander belangrijk arrest van het hoogste rechtscollege op ontnemingsgebied is dat inzake de 
draagkracht. Bepaald is dat in het geval dat de veroordeelde geen draagkracht heeft en naar redelijke 
verwachting ook in de toekomst niet zal hebben, de rechter gebruik moet maken van de hem 
toegekende matigingsbevoegdheid ex artikel 36e lid 4 Sr. De discrepantie tussen de vorderingen van 
het OM en de gerechtelijke uitspraken in ontnemingszaken is voor een belangrijk deel tot deze factor 
te herleiden. Opmerkelijk is dat rechters bij de beoordeling van een ontnemingsdossier uit efficiëncy-
overwegingen vaak beginnen met het vraagstuk van de draagkracht. Als ze de overtuiging hebben dat 
de veroordeelde nu niet in staat is te betalen en daarop ook in de toekomst geen uitzicht bestaat, 
komen ze aan het schatten van de hoogte van het wvv überhaupt niet toe. De beschikbare casuïstiek 
laat zien dat het OM zich juist op dat punt concentreert en onvoldoende oog heeft voor de 
vermogenspositie van de betrokkene. 
Uit de ontwikkelingen in de rechtspraak is verder af te leiden dat toepassing van het middel 
conservatoir beslag aan een aantal wezenlijke grenzen gebonden is. De slagkracht van justitie bij het 
doorbreken van schijnconstructies waarbij vermogensbestanddelen formeel tot het eigendom behoren 
van andere (rechts)personen, is aanzienlijk minder dan gehoopt. De wetgever heeft de problematiek 
van de schuilconstructies onderschat en ook in het plenaire debat in de Tweede Kamer is hieraan 
onvoldoende aandacht besteed. De enige voorziening die is gecreëerd, de actio Pauliana, heeft maar 
een beperkte reikwijdte en wordt daarenboven nauwelijks gebruikt. De constructie van de 
'omgekeerde doorbraak van aansprakelijkheid', ofwel de vereenzelviging van de natuurlijke persoon 
met de rechtspersoon, is door de Hoge Raad afgewezen. Het voorstel van de naar aanleiding van 
deze rechterlijke uitspraak in het leven geroepen Werkgroep Ontnemingswetgeving/Bucro om door 
middel van het zelfstandig strafbaar stellen van het witwassen van crimineel geld in deze leemte te 
voorzien, biedt wellicht enig soelaas, maar ook dit is hooguit een deeloplossing waaraan (afhankelijk 
van de te formuleren delictsomschrijving) onvermijdelijk tal van juridische haken en ogen verbonden 
zijn. 
Ten tijde van de totstandkoming van de wetgeving is van verschillende zijden de zorg geuit dat de 
regelgeving op gespannen voet zou staan met enkele elementaire rechtsbeginselen, zoals die van 
'nemo tenetur', 'praesumptio innocentiae' en 'ne bis in idem'. Vooralsnog is deze angst ongegrond 
gebleken, zij het dat jurisprudentie op deze punten nog schaars is.  



Ontnemingsinstrumenten in de opsporing  
Conservatoir beslag 
In vergelijking met de beginfase heeft zich de afgelopen jaren een aantal opmerkelijke verbeteringen 
voorgedaan op het terrein van het conservatoire beslag. Zo komt het nauwelijks meer voor dat bij 
huiszoekingen voorwerpen worden meegenomen die weinig waarde vertegenwoordigen. Vooral 
politiemensen hadden aanvankelijk de neiging om zo veel mogelijk voorwerpen mee te nemen 
teneinde de betrokkene zo direct en hard mogelijk (financieel) te treffen. De meeste actoren op 
ontnemingsgebied zijn inmiddels goed doordrongen van de noodzaak om voorafgaande aan de 
inbeslagneming een kosten-batenanalyse te verrichten. Deze ontwikkeling kan voor een belangrijk 
deel op het conto van het BOOM worden geschreven. Deze organisatie heeft de afgelopen jaren 
baanbrekend werk verricht, niet alleen wat betreft de voorlichting aan het veld, maar ook ten aanzien 
van het opbouwen van netwerken met potentiële beheerders van in beslag genomen voorwerpen. 
De belangrijkste vooruitgang die op beheersgebied is geboekt, betreft de ontwikkelde praktijk om 
voorwerpen die niet waardevast zijn, zo snel mogelijk om te zetten in geld, hetzij in de vorm van een 
zekerheidsstelling, hetzij door middel van een machtiging tot vervreemding. Ook op dit punt heeft het 
BOOM zich positief onderscheiden door de meeste parketten ertoe te bewegen de bevoegdheid tot 
gebruikmaking van de machtiging tot vervreemding aan dit bureau over te dragen. In de nabije 
toekomst zal, met de inwerkingtreding van het conservatoir en executoriaal beslagsysteem (Cebes), 
de afhandeling van het beslag geheel door het BOOM geschieden. De verwachting is dat er dan nog 
meer vooruitgang kan worden geboekt. 
In klaagschriftprocedures waarin de inbeslagneming van voorwerpen door de betrokkene of derden 
wordt aangevochten, wordt door het OM niet altijd even alert opgetreden. Het feit dat zaaks-ovj's niet 
altijd ook de raadkamerprocedure afhandelen, speelt het OM parten. Er hebben zich reeds 
verschillende situaties voorgedaan waarin voorwerpen ten onrechte werden teruggegeven aan de 
klagende partij, hetgeen mede het gevolg was van het feit dat verzuimd was om deskundigen binnen 
de opsporingsdiensten te raadplegen over de achtergronden van het beslag.  
Het strafrechtelijk financieel onderzoek  
In de rechtspraktijk is een discussie ontstaan over de noodzaak en wenselijkheid om onverkort vast te 
houden aan de voorwaarde van een strafbaar feit van de vijfde boetecategorie. Dit vereiste ligt ten 
grondslag aan zowel het sfo als het conservatoire beslag. Als tekortkoming van de thans vigerende 
wettelijke ondergrens wordt gewezen op de omstandigheid dat daarmee enkele categorieën van feiten 
met een hoog winstpotentieel buiten het bereik van het ontnemingsinstrumentarium blijven. Het laatste 
heeft (onder meer) de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) ertoe 
gebracht een wetswijziging te bepleiten. Het onderzoeksmateriaal maakt duidelijk dat lang niet 
iedereen geporteerd is van het verlagen van de boetecategorie of enig ander alternatief. Bovendien 
blijkt het aantal gevallen waarin het OM en de opsporingsinstanties tegen hun grenzen zijn 
aangelopen, nog niet erg groot te zijn. 
De extra termijn - tot twee jaar na de uitspraak in de strafzaak in eerste aanleg - waarover politie en 
justitie beschikken om inzicht te verkrijgen in het wvv van de veroordeelde, blijkt in de praktijk meer 
dan voldoende. Niet altijd wordt de extra onderzoeksperiode overigens optimaal benut. 
Het sfo blijkt veelal achter het gvo 'aan te hobbelen'. Dit is niet alleen het geval doordat het sfo vaak 
pas wordt gestart wanneer het tactische onderzoek zijn afronding nadert, ook in gevallen waar het gvo 
en het sfo wel samen 'oplopen', is het financiële onderzoek toch vaak het sluitstuk van de zaak. 
Advocaten hebben van meet af aan kritiek gehad op de - naar hun oordeel - gebrekkige rechterlijke 
controle op het sfo en op het geheime karakter van het onderzoek. Tot dusverre is er nog vrijwel geen 
vordering tot het verlenen van een machtiging tot instelling van een sfo door een rechter-commissaris 
(rc) afgewezen. Het laatste betekent niet dat rc's in het kader van het sfo geheel buiten spel staan. Zo 
dienen zij voor bijzondere dwangmiddelen anders dan conservatoir beslag, expliciet toestemming te 
verlenen. Bovendien heeft zich in de meeste arrondissementen de praktijk ontwikkeld dat rc's door de 
ovj en/of het opsporingsteam van het verloop van het onderzoek op de hoogte worden gehouden. Een 
wettelijke plicht daartoe bestaat er niet. De meeste rc's zouden een dergelijke in de wet verankerde 
informatieverplichting wel toejuichen. 
Sedert het verschijnen van het rapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (1996) is de 
tendens waarneembaar dat verdachten sneller dan voorheen worden aangehouden en partijen drugs 
eerder uit de markt worden gehaald. Binnen de opsporingsdiensten wordt als ongewenst neveneffect 
daarvan gezien dat er minder tijd voorhanden is om inzicht te verwerven in de infrastructuur van de 
dadergroepen, óók in financiële zin. Het proces van financieel rechercheren komt, met andere 
woorden, eerder tot een einde; dit onderstreept de noodzaak om zo vroeg mogelijk, dus ook al in de 
verkennende fase van het opsporingsonderzoek, de gereedschappen van financieel rechercheren toe 
te passen. Een knelpunt dat in dat verband wel wordt gevoeld is dat, zolang er formeel geen sprake is 



van een verdachte ex artikel 27 Sv, er onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn. Vanuit de praktijk 
komen geluiden om een wettelijke basis te creëren voor een 'verkennend sfo', maar dit voorstel kan 
vooralsnog niet op een breed draagvlak rekenen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde overigens voor een 
sfo in de executiefase. De informatie-uitwisseling met derden in het kader van het sfo levert een aantal 
specifieke knelpunten op. De relaties met de private sector zijn de afgelopen jaren weliswaar 
geïntensiveerd, maar in opsporingskringen valt nog steeds de nodige kritiek te beluisteren over de - in 
hun beleving - te formele en rigide opstelling van (vooral) de bankwereld. Ook de uitwisseling van 
gegevens tussen diverse politiële eenheden en tussen de politie en de verschillende 
opsporingsdiensten laat een aantal voetangels en klemmen zien. Afgezien van privacy-aspecten zijn 
de problemen in dit verband voornamelijk terug te voeren op de gebrekkige wijze van administreren, 
de verschillen in automatiseringsmodaliteiten en het gebrek aan samenhang tussen de informatie- en 
bedrijfsprocessensystemen die door de verschillende opsporingseenheden worden gebruikt.  
De executie 
De informatievoorziening van de parketten, die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling of een 
ontnemingsmaatregel onherroepelijk en executeerbaar is, schiet tekort om prompte informatie over de 
status van de ontnemingsmaatregel en de onderliggende strafzaak te kunnen genereren. Dit knelpunt 
doet in het bijzonder opgeld in geval van een bij verstek gewezen uitspraak. Het gevolg hiervan is dat 
zaken vaak pas in een laat stadium aan het CJIB kunnen worden overgedragen. 
Een tweede belangrijk knelpunt manifesteert zich bij het in kaart brengen van de vermogenspositie 
van veroordeelden en komt in het bijzonder pregnant naar voren bij personen met een buitenlandse 
nationaliteit en bij personen die hun vermogen bij 'stromannen' hebben geparkeerd. De crux van de 
problematiek schuilt in het gegeven dat vanaf de opsporingsfase te weinig geanticipeerd wordt op de 
te verwachten executieproblematiek. Tijdens de opsporing en vervolging is de aandacht te eenzijdig 
gericht op het vaststellen van de hoogte van het wvv en heeft men onvoldoende oog voor de 
vermogenspositie van de verdachte. 
De landelijke executie-ovj heeft tot dusverre, zelfs in de gevallen die zich daarvoor in beginsel 
leenden, de nodige terughoudendheid tentoongespreid bij het effectueren van de vervangende 
hechtenis. Hoewel enkele respondenten van mening zijn dat het instrument daarmee tot een 'papieren 
tijger' dreigt te verworden, wordt met de terughoudende opstelling tegemoetgekomen aan de 
bezwaren die rechters omtrent het opleggen van vervangende hechtenis hebben. Veel rechters zijn de 
mening toegedaan dat in dit dwangmiddel een sterk punitief element verscholen zit. Uit 
interviewgegevens van een onderzoek naar de perceptie van daders inzake ontnemingssancties 
(Vruggink en Van Dijk, 1998), komt naar voren dat deze populatie weinig kennis van zaken heeft over 
voordeelsontneming in het algemeen en de executie van vermogenssancties in het bijzonder.  
Internationale aspecten 
Ondanks het feit dat de randvoorwaarden voor internationale coöperatie op het gebied van 
voordeelsontneming worden verbeterd, blijken aan de samenwerking in de praktijk nog de nodige 
voetangels en klemmen te zitten. Afgezien van het feit dat de belangrijkste verdragen op dit terrein, in 
casu het Verdrag van Wenen en het Verdrag van Straatsburg, nog niet door alle verdragsstaten 
geratificeerd zijn, schort het in veel landen aan op maat gesneden uitvoeringswetgeving. Een 
bijkomend probleem is dat het Verdrag van Wenen, waarbij de meeste landen partij zijn, zich beperkt 
tot aan drugs gerelateerde criminaliteit. Ontnemingsactiviteiten in het kader van opsporingsonderzoek 
naar andere vormen van criminaliteit kunnen als gevolg daarvan slechts in een beperkt aantal landen 
worden ontplooid. 
Nederland blijkt, in verhouding tot andere staten, de zaken wetstechnisch gezien goed op orde te 
hebben. De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse overheid gecomplimenteerd 
met de wijze waarop de wetgeving is ingericht en wordt uitgevoerd. Ten aanzien van het laatste 
aspect is niettemin een kanttekening op zijn plaats. De justitiële autoriteiten in Nederland blijken 
namelijk bij de afhandeling van inkomende rechtshulpverzoeken niet altijd voortvarend te werk te 
gaan. Dit is een belangrijk aandachtspunt, aangezien internationale samenwerking staat en valt bij het 
beginsel van wederkerigheid. 
Wat de uitgaande ontnemingsrechtshulpverzoeken betreft, is de vinger gelegd op een aantal 
gevoelige plekken. In de eerste plaats is gewezen op een ernstige lacune in kennis: slechts weinigen 
in de uitvoeringspraktijk blijken te beschikken over kennis en ervaring op het terrein van zowel het 
internationale recht als de ontnemingswetgeving. Er is reeds het een en ander in gang gezet om deze 
kloof enigszins te dichten. 
In de praktijk bestaat grote behoefte aan een centraal aanspreek- en informatieknooppunt, dat 
informatie kan verschaffen over de specifieke mogelijk- en onmogelijkheden van het entameren van 
ontnemingsactiviteiten in bepaalde landen. Het is de betrokkenen daarbij vooral te doen om informatie 
over de contacten die reeds door collega's of anderen in die landen zijn gelegd. Verschillende 



magistraten en opsporingsambtenaren blijken over omvangrijke buitenlandse relatienetwerken te 
beschikken, maar bij gebrek aan een centrale 'opslag' van ervaringskennis wordt van die netwerken 
door anderen onvoldoende gebruikgemaakt. 
De bereidheid om in internationaal verband ontnemingsactiviteiten te ontplooien, varieert sterk. Er is 
sprake van een breed spectrum, waarvan de uitersten worden gevormd door aan de ene kant ovj's en 
opsporingsambtenaren die alle ontnemingsmogelijkheden in het buitenland wensen uit te proberen, en 
aan de andere kant functionarissen die op voorhand niets zien in het entameren van 
ontnemingsactiviteiten in andere landen. De laatsten hebben momenteel nog de overhand. De lichte 
stijging van het aantal ontnemingsrechtshulpverzoeken vormt wellicht een indicatie dat ovj's langzaam 
maar zeker de schroom van zich af beginnen te werpen. Hoopgevend is daarenboven dat in steeds 
meer landen sporen van enthousiasme te bespeuren zijn ten aanzien van financieel rechercheren en 
voordeelsontneming.  
Aanbevelingen 
Aan het gegeven dat voordeelsontneming nog onvoldoende wortel heeft geschoten in de opsporings- 
en de vervolgingspraktijk, mag niet de conclusie verbonden worden dat de ontnemingswetgeving geen 
bestaansrecht heeft. Het feit dat de normatieve assumptie die aan de wetgeving ten grondslag ligt - 
'misdaad mag niet lonen' -, op zo'n breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen, is op zichzelf al 
reden genoeg om aandacht aan voordeelsontneming te blijven besteden. Wel zullen de 
verwachtingen moeten worden bijgesteld en zijn aanpassingen nodig op het vlak van het 
ontnemingsbeleid, de wetgeving en de wijze waarop het instrumentarium wordt gehanteerd. Wat de 
laatste drie aspecten betreft, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd.  

1. De bevindingen van dit onderzoek roepen de vraag op of het verstandig is om complexe 
regelgeving, zoals de ontnemingswetgeving, onmiddellijk onder de aandacht te brengen van 
alle bij de opsporing en vervolging betrokken personen. Het lijkt raadzamer om bij de 
implementatie van de wetgeving te beginnen met het opbouwen van deskundigheid onder een 
select gezelschap, om vervolgens de kennis en vaardigheden met behulp van deze 
'specialisten' binnen de diverse organisaties uit te bouwen. Een dergelijke gefaseerde aanpak 
maakt het tevens mogelijk om met de nieuwe wetgeving te experimenteren en op wezenlijke 
punten jurisprudentie uit te lokken. Dat het laatste aspect minder uit de verf komt indien 
gekozen wordt voor een breed implementatietraject, blijkt op ontnemingsgebied uit het feit dat 
over de reikwijdte van het 'kroonartikel', in casu artikel 36e lid 3 Sr, nog weinig jurisprudentie 
verschenen is.  

2. De tien-zakennorm moet worden losgelaten. Ter vervanging kan worden gedacht aan een 
taakstelling die niet gebaseerd is op het aantal aanhangig gemaakte ontnemingsvorderingen, 
maar op de kwaliteit van die vorderingen. Daarbij moeten nadrukkelijk de resultaten die in de 
sfeer van de tenuitvoerlegging worden geboekt, worden meegewogen. Ook het uitgangspunt 
dat bij een geschat wvv van meer dan f 1000 zo veel mogelijk de weg van artikel 36e Sr moet 
worden bewandeld, moet worden verlaten. Op basis van de beginselen van proportionaliteit 
en subsidiariteit zal telkens de afweging moeten worden gemaakt welke afdoeningsvorm de 
voorkeur verdient.  

3. De communicatie op ontnemingsgebied moet verbeterd worden. Behalve dat het 
ontnemingsbeleid op een aantal punten beter moet worden uitgelegd, moeten eventuele 
successen in deze zaken in eigen kring breed onder de aandacht worden gebracht. Dit om 
lering te trekken uit de wijze van aanpak en om de motivatie om met het 
ontnemingsinstrumentarium aan de slag te gaan te versterken. Wat betreft het gevoerde 
publiciteitsbeleid in ontnemingszaken, is juist meer terughoudendheid geboden.  

4. Op managementniveau is meer aandacht vereist voor het verloop van ontnemingszaken met 
een groot afbreukrisico. De informatiehuishouding op ontnemingsgebied moet dringend 
worden verbeterd.  

5. De voorstellen in het rapport van het project Financieel rechercheren (1997) met betrekking 
tot de vraag op welk niveau van de OM-organisatie welke vorm van deskundigheid vereist is, 
verdienen navolging. Er moeten daarenboven prikkels worden gecreëerd in de sfeer van het 
salaris-, selectie-, opleidings- en loopbaanbeleid, zodat functionarissen die belangstelling 
tonen voor een specifiek terrein, in casu voordeelsontneming, voor langere tijd aan dat terrein 
verbonden kunnen blijven. Daarmee wordt expertise op- en uitgebouwd en kan continuïteit 
worden gegarandeerd.  

6. De voorstellen in het rapport van het project Financieel rechercheren (1997) met betrekking 
tot de inrichting van de politie-organisatie, verdienen navolging. Wel luisteren de volgorde en 
het tempo waarmee deze voorstellen worden ingevoerd, nauw. Voorkomen moet worden dat 



het implementatieproces van de ontnemingswetgeving in de basispolitiezorg wordt verstoord 
als gevolg van een te snelle transformatie van BFO's naar BFE's. Het BFO-concept moet niet 
verlaten worden voordat op het niveau van de districten en basiseenheden steunpunten zijn 
gecreëerd. Tevens moet ervoor worden gewaakt dat de capaciteit van de op te richten 
expertisecentra uitsluitend voor het uitvoeren van fraude-onderzoek wordt aangewend.  

7. Vanuit het management van de bijzondere opsporingsdiensten dienen concrete voorstellen te 
komen om voordeelsontneming langs strafrechtelijke weg in de eigen gelederen te stimuleren. 
In plaats van de verschillende ontnemingsregimes, in het bijzonder het fiscale en het 
strafrechtelijke, als concurrerend te zien, moet gezocht worden naar een wijze waarop deze 
regimes elkaar het beste aanvullen. Ditzelfde geldt - mutatis mutandis - ook voor de politie.  

8. Er bestaat - met uitzondering van de problematiek inzake het doorbreken van 
schijnconstructies - geen aanleiding om fundamentele veranderingen in de 
ontnemingswetgeving aan te brengen. De voorstellen tot verfijning en bijstelling van het 
instrumentarium van de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) 
verdienen navolging, met uitzondering van:  

o het voorstel om ter zake van het sfo en het conservatoire beslag wijziging aan te 
brengen in de voorwaarde van een strafbaar feit van de vijfde boetecategorie;  

o de aanbeveling tot een wetswijziging inzake de bevoegdheidsvraag bij conservatoire 
inbeslagneming.  

9. Bevorder het gebruik van de schikking en een goede schriftelijke verslaglegging hiervan. Ovj's 
moeten bij schikkingsonderhandelingen kunnen terugvallen op professionele ondersteuning. 
In zaken met een hoge moeilijkheidsgraad is het raadzaam dat deze professionals, onder 
regie van het OM, de onderhandelingen voor hun rekening nemen.  

10.  In elk stadium van de afdoening van ontnemingszaken moet expliciet aandacht worden 
besteed aan de vermogenspositie van de verdachte/veroordeelde. Het verdient aanbeveling 
om hiervoor gestandaardiseerde financiële voorlichtingsrapportages te introduceren.  

11.  Uit het oogpunt van behoorlijke rechtspleging en effectiviteit dienen veroordeelden beter te 
worden voorgelicht over de status en de gevolgen van een ontnemingsmaatregel.  

12.  Het opbouwen van een centraal informatieknooppunt op het gebied van de internationale 
rechtshulp strekt tot aanbeveling.  


