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Voorwoord

Het voor u liggende rapport is het eindresultaat van een onderzoek waarmee eind

1992 een aanvang werd gemaakt. Zelfs voor wODC-begrippen is een evaluatie die

zich uitstrekt over een periode van ruim vijf jaar, nogal uitzonderlijk. In die periode

hebben tal van mensen een bijdrage aan het project geleverd. Allereerst moet in dit

verband gewezen worden op de personen die in de vorm van het aanleveren van

cijfermatige gegevens, het invullen van een vragenlijst, danwel het verlenen van

medewerking aan een face-to-face-interview, de bouwstenen hebben aangedragen

voor het rapport. Het bedanken van deze personen is allesbehalve een obligate

aangelegenheid: eens te meer is gebleken dat voor het uitvoeren van een onderzoek

als het onderhavige een bereidwillige opstelling vanuit het 'veld' een conditio sine

qua non is.

Het onderzoeksteam heeft - gegeven de lange looptijd van het project was dat

welhaast onvermijdelijk - gaandeweg enige persoonswisselingen ondergaan. Deze

hebben de kwaliteit van het onderzoek en de sfeer binnen het team op generlei wijze

negatief beïnvloed. Integendeel. Behalve dat er door de teamleden hard aan het

onderzoek gewerkt is, werd er gelukkig ook veel gelachen. Roberto Aidala en Ruud

Kouwenberg met projectleider Hans Nelen (de 'mannen van het eerste uur') hebben

immer met toewijding aan het onderzoek gewerkt. Charlotte van der Meij, die

gedurende de laatste fase bij het project betrokken was, voelde de teamgeest prima

aan en ondersteunde het team waar ze kon. Hetzelfde geldt voor de stagiaires Hester

Overbeek en Leon Smit, die een belangrijke bijdrage leverden aan de dossierstudie

en de interviewronde gedurende de laatste onderzoeksfase.

Speciale vermelding verdient het feit dat onderzoeker Vincent Sabee, die vanaf het

begin van de tweede onderzoeksfase (1994) bij het project betrokken is, zijn werk-

zaamheden gedurende het laatste onderzoeksstadium verrichtte op detacherings-

basis vanuit het onderzoek- en adviesbureau Eysink Smeets en Etman. De gekozen

constructie getuigt van creatief management van de leidinggevenden van dit bureau

en van het WODC.

De begeleidingscommissie (zie bijlage 1) heeft zijn rol met verve vervuld. Een aantal

leden heeft het onderzoeksproces van start tot finish gevolgd, zonder dat dit ook

maar op enig moment leidde tot afnemende belangstelling of enthousiasme. De

grote mate van betrokkenheid van de voorzitter, John van der Kaaden, moet in dit

verband speciaal worden genoemd. De bijeenkomsten van de begeleidingscommis-

sie werden gekenmerkt door een open, kritische houding van de betrokkenen en een

prettige sfeer. Regelmatig werd op het scherpst van de snede gediscussieerd, maar

ook dan met respect voor elkaars standpunt en met inachtneming van de onafhanke-

lijke positie van de onderzoekers. Wij hebben de vergaderingen als zeer inspirend en



vruchtbaar ervaren en zijn de leden dank verschuldigd voor hun nuttige adviezen en

commentaar.

Ook vanuit de leescommissie binnen het WODC hebben we veel feedback gekregen,
hetgeen onderstreept dat intercollegiale toetsing, mits men zich daarvoor open-

stelt, de kwaliteit van rapportages onmiskenbaar ten goede komt.

In het laatste onderzoeksstadium is een 'juridische klankbordgroep' ingesteld. De

idee om een aantal materiedeskundigen in informele sfeer met elkaar van gedachten

te laten wisselen over de ontwikkelingen op ontnemingsgebied, heeft wat ons betreft

prima uitgepakt en is zeker voor herhaling vatbaar in ander onderzoek. Het succes

van de klankbordgroep was niet in de laatste plaats te danken aan de positieve

opstelling van de deelnemers (zie bijlage 2).

Ten slotte nog een woord van dank aan Marianne Sampiemon en Marita Kok. Zij

hebben zich nimmer laten afschrikken door de omvang van dit rapport en de talrijke

slordigheden die nog in het manuscript verscholen zaten. Hun inspanningen

hebben als vanouds geleid tot een fraai boekwerk. Of hetzelfde geldt voor de inhoud

van het rapport, laten we graag aan u ter beoordeling over.
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Samenvatting, conclusies en

aanbevelingen

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 veroor-

deeld. De maatregel kan nu echter ook worden opgelegd bij:

- soortgelijke feiten;

- feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd

en waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij zijn begaan;

- 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.'

- 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.

1 Beide procedures kunnen op eenzelfde zittingsdag worden afgehandeld.
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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 inwerking-

treding van de ontnemingswetgeving (1 maart 1993) zou het parlement het eind-

rapport 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 onder-

zoek werd opgedeeld in drie fasen, teneinde tussentijdse beleids- en/of wetswij-

zigingen 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 eind-

rapport 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 probleem-

stelling 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 kwalita-

tieve 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 insti-

gatie en onder leiding van het onderzoeksteam door vertegenwoordigers van het
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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

3

Afgemeten aan het aantal ontnemingszaken dat aanhangig is gemaakt, is van meet

af aan sprake geweest van een grote mate van diversiteit tussen de arrondissements-

parketten. Over alle parketten bezien is het aantal ingestelde ontnemingsvorderin-

gen 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 ontnemingsvorderin-

gen 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 ge-

kwalificeerde) 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 gebruik-

gemaakt van de ontnemingsmogelijkheid waarover men reeds voor de inwerking-

treding 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 mate-

riële strafrechtsbepalingen van toepassing zijn, is evenwel nog steeds geen kentering

waarneembaar: van de nieuwe, in artikel 36e lid 2 en 3 Sr neergelegde, ontnemings-

mogelijkheden 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 ƒ25.000; in 13% van de gevallen ging het berekende

bedrag de ƒ100.000 te boven; de grens van 1 miljoen gulden werd slechts in 1% van
de gevallen overschreden.
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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 corres-

pondeert het bedrag in de ontnemingsvordering met dat in de rechterlijke uitspraak.

In het merendeel van de gevallen maakt de rechter gebruik van zijn matigings-

bevoegdheid 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 behande-

ling in hoger beroep nog geen kwart overblijft.

In 82% van de ontnemingszaken is een maatregel opgelegd die beneden ƒ25.000

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 tenuitvoer-

legging 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 ƒ20.000. 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.2 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

2 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 geïncas-

seerd. 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.
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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 ont-

nemingszaken 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 gege-

ven 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 mentaliteitsverande-

ring, 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 ont-

nemingsgebied 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 ont-

nemingswetgeving 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
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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, in-
houdende 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 ontnemingswet-
geving 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 verwach-

tingspatroon 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 ontnemingswet-

geving. 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 ontnemings-

wetgeving 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,
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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 uitvoer-

baarheid 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 instru-

mentarium 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

7

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 orga-

nisatorische voorzieningen, de uitvoerbaarheid van het ontnemingsinstrumenta-

rium 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 uit-

sluiten, 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 open-

baren. De crux schuilt echter vooral in de factor willen. Voordeelsontneming wordt,

ongeacht of het gaat om opsporingsambtenaren, ovj's, rechters of advocaten, voor-

alsnog als een betrekkelijk onbelangrijk aspect van de dagelijkse werkzaamheden

gezien. De strafzaak en de ontnemingszaak worden nog sterk als gescheiden entitei-

ten 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.
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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 gerefe-

reerd is aan de vervangende hechtenis. De tien-zakennorm heeft de reeds bestaande

reserves binnen de ZM slechts versterkt. De meeste rechters zijn de mening toe-

gedaan 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

ƒ1000 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.
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Afweermechanismen

De ambivalente houding van de ZM jegens de ontnemingswetgeving heeft de aan-

drang 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 aan-

sprekende 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 admi-

nistratief 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
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(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 Opsporings-

dienst (FIOD) van het ministerie van Financiën is de ervaring met de ontnemings-

wetgeving 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 aan-

zien 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 leiding-

gevenden voldoende impulsen aan de medewerkers gegeven om hen tot grotere in-

spanningen 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 plaats-

vinden 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 ontnemingsproce-

dures met een groot afbreukrisico, wordt op leidinggevend niveau goeddeels

voorbijgegaan.

Voor een betere procesbewaking is overigens een deugdelijk managementinforma-

tiesysteem een conditio sine qua non. De informatiehuishouding binnen het OM

laat op ontnemingsgebied ernstig te wensen over: de beschikbare informatie schiet
0
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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 geïn-

troduceerd, 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 genera-

listische taakopvatting die binnen het OM hoogtij viert en die het vanuit carrière-

perspectief 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 begelei-

den 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 afgelo-

pen 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 civiel-

rechtelijke 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 kwali-

teit 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 tekort-
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schiet. 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 op-

sporingsdiensten 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 aan-

gegeven - 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 ontnemings-

instrumentarium 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 hier-

boven 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 ge-

boden, 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
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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 neer-

gelegd dat het voordeel dat de veroordeelde in de concrete omstandigheden van het

geval heeft behaald, maatgevend is. Deze uitspraak blijkt te sporen met het rechts-

gevoel van de meeste respondenten van het onderhavige onderzoek, maar heeft er

wel toe geleid dat de ontnemingsrichtlijn van het OM, waarin een meer geobjecti-

veerde 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 gerech-

telijke 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 i berhaupt niet toe. De beschikbare casuïstiek laat zien dat

het OM zich juist op dat punt concentreert en onvoldoende oog heeft voor de ver-

mogenspositie 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 vermogens-

bestanddelen formeel tot het eigendom behoren van andere (rechts)personen, is

aanzienlijk minder dan gehoopt. De wetgever heeft de problematiek van de schuil-

constructies 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.
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Ontnemingsinstrumenten in de opsporing

14

Conservatoir beslag

In vergelijking met de beginfase heeft zich de afgelopen jaren een aantal opmerke-

lijke 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 ontnemings-

gebied 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 voor-

lichting 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 ontwikkel-

de 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 onder-

scheiden door de meeste parketten ertoe te bewegen de bevoegdheid tot gebruik-

making 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 geschie-

den. 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 afhan-

delen, speelt het OM parten. Er hebben zich reeds verschillende situaties voorgedaan

waarin voorwerpen ten onrechte werden teruggegeven aan de klagende partij, het-

geen 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 onderzoeks-

materiaal maakt duidelijk dat lang niet iedereen geporteerd is van het verlagen van

de boetecategorie of enig ander alternatief. Bovendien blijkt het aantal gevallen
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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 door-

dat 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 - gebrek-

kige 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 toestem-

ming 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 informatie-

verplichting wel toejuichen.

Sedert het verschijnen van het rapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmetho-

den (1996) is de tendens waarneembaar dat verdachten sneller dan voorheen wor-

den 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 dadergroe-

pen, 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
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voornamelijk terug te voeren op de gebrekkige wijze van administreren, de ver-

schillen in automatiseringsmodaliteiten en het gebrek aan samenhang tussen de

informatie- en bedrijfsprocessensystemen die door de verschillende opsporings-

eenheden worden gebruikt.

De executie

1 6

De informatievoorziening van de parketten, die verantwoordelijk zijn voor de vast-

stelling 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 ver-

wachten 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 eenpapieren 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 toe-

gedaan dat in dit dwangmiddel een sterk punitief element verscholen zit.

Uit interviewgegevens van een onderzoek naar de perceptie van daders inzake ont-

nemingssancties (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 cooperatie 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
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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 informatie-

knooppunt, dat informatie kan verschaffen over de specifieke mogelijk- en onmoge-

lijkheden 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 ontnemings-

mogelijkheden in het buitenland wensen uit te proberen, en aan de andere kant

functionarissen die op voorhand niets zien in het entameren van ontnemingsactivi-

teiten 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. Hoop-

gevend 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
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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 aanbeve-

lingen 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 perso-

nen. Het lijkt raadzamer om bij de implementatie van de wetgeving te beginnen

met het opbouwen van deskundigheid onder een select gezelschap, om vervol-

gens 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 wezen-

lijke 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 ont-

nemingsvorderingen, 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 ƒ1000 zo veel mogelijk de weg van artikel 36e Sr moet worden

bewandeld, moet worden verlaten. Op basis van de beginselen van proportio-

naliteit 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 ont-

nemingszaken 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 loopbaan-

beleid, 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.
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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 ontnemings-

regimes, 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:
- 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;

- 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 voorlichtings-

rapportages te introduceren.

11 Uit het oogpunt van behoorlijke rechtspleging en effectiviteit dienen veroor-

deelden 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.
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Vraagstelling en verantwoording

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe wetgeving van kracht waarmee de mogelijkheden zijn

verruimd om wederrechtelijk verkregen voordeel (wvv) af te romen. Deze wetgeving

werd aanvankelijk aangeduid als 'plukze', maar werd later - toen de kritiek op het

gebruik van deze krachtterm ernstige vormen aannam - omgedoopt in ontnemings-

wetgeving.' De centrale gedachte achter de wetgeving is dat de opsporing en de ver-

volging van winstgevende criminaliteit gebaat is bij een meer buitgerichte aanpak:

de systematische ontneming van wvv wordt als een rechtvaardige en doelmatige

strafrechtelijke sanctie gezien. Het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van

Strafvordering (Sv) werden op een aantal punten aangepast teneinde de mogelijk-

heden 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.2

- 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 veroor-

deeld. De maatregel kan nu echter ook worden opgelegd bij:

- soortgelijke feiten;

- feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd

en waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij zijn begaan;

- 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.3

1 Op sommige plaatsen in dit rapport zal de lezer de term plukze overigens nog tegenkomen. Het feit dat

de naamgeving ook werd gebruikt om bepaalde werkgroepen of overleginstanties aan te duiden, maakt

dit onvermijdelijk.

2 In hoofdstuk 2 wordt uitgebreider bij het instrumentarium stilgestaan. In dat hoofdstuk wordt ook

aandacht besteed aan de voorgeschiedenis en de uitgangspunten van de wetgeving.

3 Beide procedures kunnen op eenzelfde zittingsdag worden afgehandeld.
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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.

De procespositie van derden, die als bonafide deelnemers aan het economische

verkeer getroffen worden door een jegens anderen uitgesproken ontnemings-

maatregel, is verduidelijkt.

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 inwerking-

treding van de ontnemingswetgeving (1 maart 1993) zou het parlement het eind-

rapport 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 onder-

zoek werd - teneinde tussentijdse beleids- en/of wetswijzingen mogelijk te maken -

opgedeeld is drie fasen. In 1994 werd voor de eerste maal over deze materie gerap-

porteerd (Nelen e.a., 19944). Twee jaar later kreeg met het verschijnen van het

tweede interimrapport Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie - fase 2 (Nelen

en Sabee, 1996) de daaropvolgende 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.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.2.1 Probleemstelling

De ontnemingswetgeving is niet zonder slag of stoot totstandgekomen. Zoals in

hoofdstuk 2 nader uiteengezet zal worden, zijn er vooral in de eerste stadia van het

wetgevingsproces van verschillende kanten twijfels geuit over de kwaliteit van de

probleeminventarisatie die aan de aanscherping van de regelgeving ten grondslag

lag en, in het verlengde daarvan, over de noodzaak en wenselijkheid om het wet-

gevingsinstrumentarium op de voorgestelde drastische wijze bij te stellen.

Tegelijkertijd kan uit de parlementaire stukken worden afgeleid dat de politieke

verwachtingen over de slagkracht van de ontnemingswetgeving hoog gespannen

4 Dit rapport is uitgebracht als een (interne) notitie en is indertijd slechts onder de directbetrokkenen en

belangstellenden verspreid.
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waren: tijdens de behandeling van het wetsontwerp in beide Kamers werden uiterst

optimistische ramingen gepresenteerd over de opbrengsten die zouden kunnen

worden gegenereerd met behulp van het nieuwe instrumentarium.

Gegeven de hoeveelheid scepsis aan de ene en het ongebreidelde optimisme aan

de andere kant, was het de primaire taak van de onderzoekers om vast te stellen

wat er in de afgelopen vijf jaar aan ontnemingsactiviteiten is ontplooid en tot welke

resultaten deze inspanningen hebben geleid. Dit uitgangspunt heeft zich vertaald in

de volgende probleemstelling. Hoe werkt de ontnemingswetgeving in de praktijk en

voldoet deze wetgeving aan de doelstellingen en verwachtingen?

Als referentiekader voor het toetsen van de bevindingen aan de im- en expliciete

verwachtingen is aansluiting gezocht bij de hierboven aangestipte - en in hoofdstuk

2 nader uitgewerkte - beleidsdoeleinden op ontnemingsgebied. Dit uitgangspunt

betekent niet dat de blik uitsluitend van boven naar beneden gericht is geweest.

Bij het verklaren van de aangetroffen resultaten is veeleer het perspectief van de

'uitvoerders' de dominante invalshoek geweest. De wijze waarop de actoren in het

maatschappelijke veld de ontnemingswetgeving percipiëren en de mate waarin zij

geneigd zijn tot mobilisering van die regelgeving, vormden daarbij de belangrijke

aandachtspunten.

Bij een wetsevaluatie kan een onderscheid worden aangebracht tussen de juridische

en de sociaal-wetenschappelijke componenten. Bij het eerste ligt het accent op de

rechtmatigheid van de wetgeving, de betekenis van begrippen, de ontwikkeling van

jurisprudentie en de verwerkelijking van rechtsbeginselen. Evaluaties vanuit een

sociaal-wetenschappelijke invalshoek hebben vooral oog voor de maatschappelijke

impact van de wetgeving. Begrippen als doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoer-

baarheid en handhaafbaarheid voeren in dit perspectief de boventoon. In het eind-

rapport is voor beide invalshoeken plaats ingeruimd. De nadruk ligt niettemin op de

effectviteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de regelgeving. Deze

elementen zijn, zoals hieronder zal worden toegelicht, onlosmakelijk met elkaar

verbonden.

Effectiviteit

Effectiviteit kan worden gedefinieerd als de mate waarin een bepaald beleid of een

bepaald middel bijdraagt tot het bereiken van een bepaald doel (Hoogerwerf en

Aquina, 1983). Effectiviteit kan echter niet worden losgekoppeld van de actoren die

bij het beleid in kwestie betrokken zijn; de verschillende actoren kunnen immers

verschillende doelen nastreven. Vandaar dat bovenstaande definitie moet worden

bijgesteld: de mate waarin de toepassing van een middel bijdraagt tot het bereiken

van de door de actor met dat middel beoogde doeleinden (Kraan-Jetten, 1992).

Terzake van de ontnemingswetgeving worden drie relevante actoren onderscheiden:

- de centrale overheid;

- het OM;

- de opsporingsdiensten, in het bijzonder de politie.
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De doeltreffendheid van een beleidsmiddel, in casu wetgeving, wordt volgens Kraan-

letten (1992) goeddeels bepaald door twee hoofdfactoren:

1 de (on)juistheid van vooronderstellingen;

2 de uitvoeringswijze(n).

Wat de vooronderstellingen betreft, beperken we ons tot de constatering dat de

totstandkoming van de ontnemingswetgeving onmiskenbaar sporen met zich mee-

draagt van een economische benadering van de bestrijding van criminaliteit (zie ook

Groenhuijsen en Van Kalmthout, 1989). Het gedachtegoed van de econoom Becker

(1968), hier kort samengevat als de idee dat de strafrechtspleging primair gericht zou

moeten zijn op het minimaliseren van de maatschappelijke kosten die criminaliteit

en de bestrijding daarvan met zich brengen, wordt gereflecteerd in de aard van de

ontnemingsmaatregel; deze is namelijk in beginsels niet gericht op leedtoevoeging,

maar op het herstel van de rechtmatige toestand, ofwel restitutie.

De uitvoering van wetgeving draait veelal om drie kernelementen: kennen, kunnen

en willen. De eerste factor heeft betrekking op het gewenste deskundigheidsniveau

en de mate van helderheid en eenduidigheid van de wetgeving, de tweede op de

beschikbare capaciteit, de sturingsmogelijkheden, de uitvoerbaarheid en handhaaf-

baarheid van het instrumentarium6 en de laatste op de bereidheid om conform de

bedoelingen van de wetgever uitvoering aan de regelgeving te geven. Vooral het

laatste aspect is een cruciale factor; deze heeft namelijk alles te maken met de

attitude van betrokkenen.

Van belang is te onderkennen dat de drie kernelementen op elkaar inwerken. Niet

zelden blijkt bijvoorbeeld dat een geringe bereidheid om met wetgeving aan de slag

te gaan deels herleidbaar is tot factoren die gerubriceerd zijn onder de noemers

kennen en kunnen, zoals het salaris-, selectie-, opleidings- en loopbaanbeleid.

Hoewel het onderscheid dus niet geheel zuiver is, is het als analysekader wel degelijk

bruikbaar. Bij de analyse en beschrijving van het onderzoeksmateriaal dat betrek-

king heeft op de wijze waarop de verschillende organisaties de wetgeving geïncorpo-

reerd hebben, heeft de genoemde driedeling dan ook een cruciale rol gespeeld.

Beleid

Een wetsevaluatie als de onderhavige zou onvolledig geweest zijn indien geen aan-

dacht was besteed aan de beleidsmatige context waarin de ontnemingsactiviteiten

de afgelopen jaren hebben moeten gedijen. In de wetenschap dat bij het totstand-

komen van beleid en wetgeving andere factoren een rol spelen dan bij de uitvoering

daarvan, dient te worden nagegaan hoe de actoren binnen de uitvoerende instanties

zich beleidsmatig op het werken met de ontnemingswetgeving hebben ingesteld en

welke voorzieningen dienaangaande zijn getroffen.

5 In hoofdstuk 2 zal worden beschreven dat de officiële doelstellingen in de loop van de wetsgeschiedenis

een transformatie hebben ondergaan.

6 Zie hier de bedoelde wisselwerking tussen effectiviteit enerzijds en uitvoerbaarheid en handhaafbaar-

heid anderzijds.
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1.2.2 Onderzoeksvragen
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De elementen uit de probleemstelling zijn in de onderzoeksvragen als volgt vertaald.

Beleid

Wat zijn de uitgangspunten van het ontnemingsbeleid, zoals deze door de

centrale overheid, het OM en de opsporingsinstanties zijn geformuleerd?

Welke instanties vervullen bij het scheppen van dit beleid een rol?

Welke rol vervullen deze instanties?

Welke organisatorische voorzieningen zijn getroffen om het de uitvoerders

mogelijk te maken met de ontnemingswetgeving aan de slag te gaan?

Uitvoering

In welke mate wordt het strafrechtelijke ontnemingsinstrumentarium in de prak-

tijk aangewend? In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de verhouding

tussen strafrechtelijke, fiscale en civielrechtelijke ontnemingsactiviteiten. Wat

de strafrechtelijke wijze van ontnemen betreft, zijn de volgende aspecten van

belang.

1 De frequentie waarmee de maatregel ex artikel 36e Sr wordt gevorderd,

opgelegd en geëxecuteerd.

2 Het type van zaken waarin het ontnemingsinstrumentarium wordt ingezet.

3 De mate waarin gebruikgemaakt wordt van het conservatoire beslag.

4 De mate waarin gebruikgemaakt wordt van het sfo.

5 De mate waarin gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden van transi-

geren en schikken.

6 De verhouding per ontnemingszaak tussen:

a het berekende wvv;

b de hoogte van de ontnemingsvordering in eerste aanleg;

c het vonnis in eerste aanleg;

d de hoogte van de vordering in hoger beroep;

e de uitspraak in hoger beroep;

f het daadwerkelijk geëffectueerde ontnemingsbedrag.

Welke kosten zijn aan het werken met de ontnemingswetgeving verbonden

(exclusief personeelskosten)?

Hoe gaan de diverse veldorganisaties met de ontnemingswetgeving en het beleid

om?
Welke organisatorische gevolgen brengt dit voor deze organisaties met zich mee?

Met welke problemen worden de diverse actoren en instellingen bij de toepas-

sing van de ontnemingswetgeving geconfronteerd? In het bijzonder gaat de

aandacht in dit kader uit naar twee vragen:

1 Welke juridische knelpunten openbaren zich met betrekking tot de uitvoering

van de ontnemingswetgeving?
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2 Welke knelpunten openbaren zich met betrekking tot de internationale

component van de ontnemingswetgeving?

In hoeverre komt de geconstateerde verandering overeen met (of gaat deze in de

richting van) de beoogde mate van verandering of het gestelde doel?

Welke (gewenste en ongewenste) neveneffecten doen zich voor?

Rechtmatigheid

Zijn er, vanuit het oogpunt van rechtsbescherming, voldoende waarborgen voor

de burger ingebouwd in de ontnemingswetgeving?

Staat de ontnemingswetgeving op enigerlei wijze op gespannen voet met natio-

nale of internationale rechtsbeginselen?

1.3 Dataverzameling en analyse

Zoals is opgemerkt in paragraaf 1.1, beslaat dit rapport de gehele evaluatieperiode

van vijf jaar. Niettemin worden in deze paragraaf slechts de kwalitatieve en kwan-

titatieve methoden van onderzoek beschreven die tijdens het laatste onderzoeks-

stadium zijn gebruikt. Deze wijken niet fundamenteel af van de gedurende de eerste

twee onderzoeksstadia gehanteerde methoden. Waar dat wel het geval is, wordt dit

expliciet vermeld. Voor de volledigheid is in bijlage 3 de methodische verantwoor-

ding van de eerdere onderzoeksfasen opgenomen.

Afgezien van de in de volgende subparagrafen beschreven bronnen, is vanzelf-

sprekend gebruikgemaakt van literatuur, notulen van overlegsituaties en andere

schriftelijke bronnen. Waar nodig zal hiernaar in de tekst worden verwezen.

1.3.1 Kwalitatieve wijzen van dataverzameling

Interviews

De belangrijkste gegevensbron van dit onderzoek wordt gevormd door halfgestructu-

reerde interviews met bij de ontnemingswetgeving betrokken actoren. De interviews

zijn verricht aan de hand van een interviewprotocol dat - variërend per instantie -

acht tot veertien gespreksonderwerpen bevatte. Over zaken als onder meer de eigen

organisatie en samenwerking met andere diensten zijn nagenoeg alle respondenten

bevraagd. Per groep van respondenten zijn daarnaast ook meer voor die groep

specifieke onderwerpen aan bod gekomen. Zo is bijvoorbeeld het thema schikkingen

vooral met officieren van justitie (ovj's) besproken. Daarnaast spreekt het voor zich

dat een algemeen topic als samenwerking verschillende concrete vragen per groep

van respondenten opleverde.

Zowel op uitvoerend als op managementniveau is vooral gesproken met'regionale'

vertegenwoordigers. Tevens is een aantal interviews gehouden met functionarissen,

wier verantwoordelijkheid het regionale niveau overstijgt. Van maart tot november
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Tabel 1: Respondenten

instantie of aantal functies en/of bijzonderheden

beroepsgroep respondenten

politie 38 BFO'ers, tactisch rechercheurs, districtschefs,

medewerkers basispolitiezorg, leidinggevenden en

representanten van een kernteam en het LRT

27

OM 35 contact-en zaaks-ovj's, parketsecretarissen,

hoofd-ovj's, vertegenwoordigers van het LBOM en het

BOOM, advocaten-generaal, beleidsmedewerkers en

de pg-portefeuillehouder

ZM 25 leden van de meervoudige kamer, politierechters,

rechters-commissarissen en raadsheren

BOD's 12 diverse vertegenwoordigers van de FIOD, de AID, de

DRZ en de ECD

advocatuur 10

overig 7 Dienst der Domeinen, CJIB, deurwaarders en het GAK

1997 zijn in totaal 127 respondenten geïnterviewd, meestal op individueel niveau,
soms in de vorm van groepsinterviews (zie tabel 1).

De interviews met vertegenwoordigers van de arrondissementsparketten, de recht-

banken en de politie hebben in het laatste onderzoeksstadium plaatsgevonden in

vijf arrondissementen. De keuze van de arrondissementen is in de eerste plaats be-

paald aan de hand van de geografische ligging: uit elk ressort is één arrondissement

geselecteerd. Daarmee is een evenwichtige spreiding over het land gegarandeerd.

De tweede factor waarmee bij de selectie rekening is gehouden, betreft de continuï-

teit. Aangezien het kwalitatieve onderzoek zich in de voorgaande fasen hoofdzakelijk

heeft afgespeeld in de politieregio's Gelderland-Midden en Amsterdam-Amstelland

- deze regio's corresponderen met respectievelijk de arrondissementen Arnhem en

Amsterdam - is ook in het afsluitende stadium de ontnemingspraktijk in deze rechts-
gebieden nauwlettend gevolgd.

De derde factor van betekenis hangt samen met de resultaten (in termen van aan-

tallen zaken) die volgens de gegevens van het Bureau Ontnemingswetgeving van het

OM (BOOM) op ontnemingsgebied worden behaald: hieruit blijkt, analoog aan de

bevinding uit de tweede fase van de wetsevaluatie, dat het aantal ontnemingszaken

zeer onevenwichtig over de arrondissementen is verspreid. Om meer zicht te krijgen

op de 'kritische succesfactoren' bij de toepassing van de ontnemingswetgeving, is

bij de selectie van de overige drie arrondissementen gelet op achtereenvolgens de

beste, de slechtste en een gemiddelde score in het jaaroverzicht van 1995 van het
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BOOM. Op grond hiervan zijn de arrondissementen Breda (de onbetwiste koploper),

Middelburg (bungelend aan de staart van het peloton) en Groningen (in de midden-

moot) aan de reeds eerdergenoemde arrondissementen toegevoegd.?

Een belangrijk verschil met de vorige fasen is tevens gelegen in het feit dat de data-

verzameling zich in de afsluitende fase niet alleen op arrondissementsniveau heeft

afgespeeld. Bij de dataverzameling ten behoeve van de twee interimrapportages

bestond daartoe - gezien het zaaksaanbod in tweede aanleg - nauwelijks aanleiding.

Vanwege het feit dat de ressortsparketten en gerechtshoven pas enkele jaren na

inwerkingtreding van de wetgeving met enige regelmaat met ontnemingszaken

werden geconfronteerd, zijn in de laatste onderzoeksfase ook met vertegenwoor-

digers van de ressortsparketten en de gerechtshoven interviews gehouden.

Het materiaal dat door middel van de interviews is vergaard, is met behulp van het

programma Kwalitan geanalyseerd.8 De gegevens zijn deels als zelfstandige bron

gebruikt, deels ter aanvulling op de resultaten van de enquête (zie hieronder) of

andere (geregistreerde) gegevens. De interviewgegevens worden geanonimiseerd

gepresenteerd, om herleidbaarheid tot individuen of instanties te voorkomen.

Waar in het vervolg van het rapport over respondenten wordt gesproken, wordt

gedoeld op de personen die in de laatste fase van het onderzoek zijn geïnterviewd.

In die gevallen dat het materiaal gebaseerd is op respondenten uit de eerste of de

tweede fase, zal dit expliciet worden vermeld.

Daderonderzoek

In het rapport wordt op diverse plaatsen verwezen naar een onderzoek van Vruggink

en Van Dijk naar de perceptie van daders over ontnemingssancties. De dataverzame-

ling van dat onderzoek - bestaande uit 73 interviews9 die zijn gehouden met gedeti-

neerden die met een onherroepelijke ontnemingsmaatregel zijn geconfronteerd -

liep gedeeltelijk parallel aan de dataverzameling van de onderhavige studie. In nauw

overleg tussen de beide onderzoeksteams, waarbij de begeleidingscommissie een

7 Amsterdam en Arnhem scoren beide overigens iets onder het landelijk gemiddelde.

8 Kwalitan is een analyseprogramma dat het mogelijk maakt kwalitatieve gegevens, zoals de gespreks-

verslagen van de interviews, door middel van het toekennen van codes aan tekstvelden te structureren.

9 Deze interviews maken deel uit van het onderzoeksmateriaal voor het promotie-onderzoek van

Vruggink, die werkzaam is bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

te Leiden. Het deelonderzoek, waaraan in de onderhavige rapportage meermaals wordt gerefereerd,

betrof een samenwerkingsverband tussen het NSCR en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). De

onderzoeksgroep van Vruggink en Van Dijk is benaderd met behulp van informatie van het Centraal

justitieel Incasso Bureau (CIIB), dat een overzicht heeft van alle ontnemingsuitspraken die voor tenuit-

voerlegging vatbaar zijn. Het laatste brengt met zich dat de executie in veel gevallen nog plaats moest

vinden. Een groot aantal respondenten kon dan ook slechts een mening ventileren over een hen boven

het hoofd hangende ontnemingssanctie. Een tweede beperking is gelegen in het feit dat personen die

een schikking zijn aangegaan met het OM, niet in de populatie zijn vertegenwoordigd. Het CIIB is bij de

tenuitvoerlegging van deze afdoeningswijze namelijk niet betrokken.
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brugfunctie vervulde", is besloten het WODC reeds van de interviewgegevens te

voorzien voordat Vruggink en Van Dijk hierover zelf hadden gepubliceerd. Het

laatste is inmiddels gebeurd in de vorm van een artikel (Vruggink en Van Dijk, 1998).

Voor het gemak is elke verwijzing naar het voornoemde onderzoek aan dat artikel

opgehangen, zelfs in de gevallen dat de gebruikte interviewgegevens in het geheel

niet in de desbetreffende bijdrage terug te vinden zijn.

Dossierstudie

In de tweede onderzoeksfase zijn twaalf ontnemingszaken door middel van dossier-

studie uitgebreid geanalyseerd (zie bijlage 3). Deze zijn in het afsluitende stadium

nogmaals nagelopen om te achterhalen of er inmiddels meer bekend was over de af-

loop (inclusief executie) ervan. In aanvulling daarop zijn - meestal naar aanleiding

van een interview - dertien extra casus geselecteerd, die zijn doorgelicht op verschil-

lende ontnemingsaspecten, zoals de wijze van berekening van de hoogte van het

wvv, de gebruikte strafvorderlijke instrumenten enzovoort. Teneinde in dit rapport

een dwarsdoorsnede van het ontnemingsaanbod te kunnen presenteren, is bij de

selectie aansluiting gezocht bij de categorisering van ontnemingszaken door het

Landelijk Ontnemingsoverleg (LOO). Deze instantie onderscheidt de volgende vier

categorieën van ontnemingszaken.

1 Zaken in onderzoek bij een kernteam, het Landelijk Rechercheteam (LRT) of een

unit Zwacri12.

2 Zaken met een (door de opsporingsinstanties berekend) bedrag aan wvv van ten

minste ƒ25.000. In deze zaken is, evenals de zaken behorende tot categorie 1, de

opening van een sfo geïndiceerd.

3 Zaken met een (door de opsporingsinstanties berekend) bedrag aan wvv van ten

minste ƒ10.000 en maximaal ƒ25.000. In deze zaken kan zo nodig conservatoir

beslag worden gelegd.

4 Zaken met een (door de opsporingsinstanties berekend) bedrag aan wvv tussen

ƒ1.000 en ƒ10.000. In deze zaken dient geen conservatoir beslag plaats te vinden.

Naast de genoemde 25 casus zijn bij het Bureau Internationale Rechtshulp in Straf-

zaken (BIRS) de dossiers van vier inkomende en zes uitgaande rechtshulpverzoeken

bestudeerd.

Alle casus hebben in het rapport vooral een illustratieve functie. Op een aantal

plaatsen wordt - geanonimiseerd - gebruikgemaakt van de casuïstiek om bepaalde

aspecten van de ontnemingsproblematiek enige inkleuring te geven.

11 Op instigatie van de begeleidingscommissie zijn de twee onderzoeksteams om de tafel gaan zitten om te

bezien wat zij voor elkaar konden betekenen. Het project van het NSCR en de EUR is ook tweemaal

geagendeerd op een vergadering van de begeleidingscommissie teneinde de voortgang van dat

onderzoek en de toegevoegde waarde voor de WODC-evaluatie te bespreken.

12 Deze afkorting staat voor zware criminaliteit. In sommige regio's worden bedoelde eenheden met een

andere naam uitgerust, zoals divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC).
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De juridische klankbordgroep

De beantwoording van juridische onderzoeksvragen is op drie bronnen gestoeld.

Ten eerste zijn vanzelfsprekend de relevante jurisprudentie en literatuur bestu-

deerd. Daarnaast is - voor zover relevant - geput uit de interviewgegevens. Ten

derde, en niet in de laatste plaats, is gebruikgemaakt van de verslagen die zijn

opgemaakt van de discussies die plaatsvonden in de speciaal voor dit onderzoek

in het leven geroepen 'juridische klankbordgroep': gedurende 1997 is er door ver-

tegenwoordigers van het OM, enkele universiteiten, het ministerie van justitie en

de advocatuur driemaal gediscussieerd over de juridische implicaties van de ont-

nemingswetgeving.13

1.3.2 Kwantitatieve wijzen van dataverzameling

30

De enquête onder de chefs van de basiseenheden

In de eerste twee stadia van dit onderzoek vormden gestandaardiseerde vragen-

lijsten, die bij diverse veldorganisaties14 werden uitgezet, een wezenlijk onderdeel

van de dataverzameling. Hiermee werd beoogd een landelijk beeld te schetsen van

de stand van zaken op het gebied van de ontneming. Een interne evaluatie van de

gedurende de eerste twee stadia gebruikte onderzoeksmethoden leidde tot de con-

clusie dat de toegevoegde waarde van de enquêtes in verhouding tot de geleverde

inspanningen te gering was. Dit inzicht leidde tot een wijziging in de aanpak, in die

zin dat in de eindfase alleen nog aan de basiseenheden vragenlijsten zijn gezonden.

Vanwege het grote aantal basiseenheden 15 (466) vormt een schriftelijke enquête
het meest geschikte instrument om na te gaan in hoeverre het oogmerk om ook

op basisniveau de buitgerichte aanpak ingang te doen vinden, in de praktijk wordt

gerealiseerd.

In het voorjaar van 1997 zijn alle basiseenheden schriftelijk benaderd voor deelname

aan het onderzoek. Van de verstuurde enquêtes werden er - na een schriftelijk

rappel - 267 teruggestuurd. Dit betekent een respons van 57%.

Gezien het feit dat de non-respons 43% is - en wij onvoldoende informatie hebben

over de redenen, de oorzaken en de aard hiervan - is bij de interpretatie van deze

gegevens enige voorzichtigheid geboden.

13 In bijlage 2 wordt de samenstelling van deze klankbordgroep gepresenteerd.

14 Vragenlijsten werden toen uitgezet bij respectievelijk de bureaus Financiële ondersteuning (BFO's), de

chefs van de basiseenheden (of: teams) van de regiokorpsen, units van bijzondere opsporingsdiensten

(BOD's), de arrondissementsrechtbanken (rechters-commissarissen en leden van de meervoudige

kamer) en de arrondissementsparketten (zaaks-ovj's en de zogenaamde contact-ovj's).

15 De naamgeving van de eenheden die wij in dit rapport als basiseenheden benoemen, varieert overigens

sterk: bureau, basiseenheid, team, rayon, wijkteam, afdeling en unit.
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Een nadere analyse van Compas-gegevens

Na een speciaal verzoek daartoe van onze kant heeft het parket-generaal door

middel van een Rapsody-query16 in januari 1998 het bedrijfsprocessensysteem

van de arrondissementsparketten (Compas) bevraagd op een aantal kerngegevens.

Daarbij is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de vraagstelling van paragraaf

1.2.2 (onder het kopje 'Uitvoering'). De gegevens hebben betrekking op de aantallen

aangebrachte ontnemingszaken, de mate waarin wordt geschikt of getransigeerd, de

aantallen sfo's enzovoort.

Ook bij de interpretatie van deze gegevens is een waarschuwing op zijn plaats. Niet

uit het oog verloren mag worden dat het beeld dat ontstaat op basis van Compas-

gegevens, niet compleet is. Dit is te wijten aan diverse omstandigheden, zoals het

feit dat de 'invoerdiscipline' op veel parketten niet optimaal is en de omstandigheid

dat zaken waarin een sfo loopt, in een tijdelijk register - een 'gesloten' of 'geheim'

Compas-veld - kunnen worden geboekt.

De cijfers van het BOOM en het CJIB

In dit rapport worden ook gegevens gepresenteerd die door andere instanties - al

dan niet in de vorm van 'managementinformatie' - zijn verzameld. Deze informatie

is in enkele gevallen, na een verzoek van ons daartoe, opnieuw gerubriceerd.

Bij de kwartaalcijfers van het BOOM, die in enkele gevallen nog handmatig op de

arrondissements-en ressortsparketten worden verzameld, is in eerdere rapportages

reeds een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Ook op dit materiaal is vanwege

de uiteenlopende wijzen waarop de basisgegevens worden bijgehouden en door-

gestuurd naar het BOOM, het nodige aan te merken. De hierboven weergegeven

waarschuwing ten aanzien van de Compas-gegevens die via het parket-generaal

zijn verkregen, geldt dan ook evenzeer voor de kwartaalcijfers van het BOOM. Waar

mogelijk zijn beide databronnen overigens met elkaar vergeleken. Bij het opnemen

van gegevens in tabellen is per geval de afweging gemaakt op welke databron we

ons het beste konden verlaten.

Het CJIB is verantwoordelijk voor de incasso van ontnemingsmaatregelen en

beschikt daardoor over relevante informatie omtrent de executie. De kwaliteit van

deze informatie moet beduidend hoger worden ingeschat dan het materiaal dat via

het BOOM en het parket-generaal tot ons kwam.

Een analyse van ontnemingszaken op de ressortsparketten

Vanwege de talrijke gebreken die aan de gegevens van een aantal externe bronnen

kleven, is in november 1997 aanvullend dossieronderzoek gedaan op de ressorts-

parketten. Het doel daarvan was beter inzicht te verkrijgen in de - in geld uit-

16 Rapsody is de software waarmee de gegevens die door de arrondissementsparketten in Compas worden

bijgehouden, kunnen worden bevraagd. Afhankelijk van de vraagstelling wordt daartoe een speciale

zoeksleutel (query) gemaakt.
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gedrukte - verhouding tussen de in paragraaf 1.2.1, onder 6 a t/m f, genoemde

beslismomenten.

Op elk van de vijf ressortsparketten is een aselecte steekproef van 15 ontnemings-

zaken getrokken van zaken die na 1 januari 1996 door de gerechtshoven zijn af-

gedaan. Deze 75 zaken zijn bestudeerd op de gronddelicten, de berekening van

het voordeel (van de politie tot en met het gerechtshof), de bepaling van de hoogte

van de maatregel (het vaststellen van de betalingsverplichting door politierechter,

rechtbank en gerechtshof) en de eventuele overwegingen waaruit het verschil tussen

het berekende wvv en de opgelegde betalingsverplichting kan worden verklaard.

Afgezien van het feit dat het relatief kleine aantal zaken waarop deze analyse betrek-

king heeft gehad, noopt tot enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de bevin-

dingen, moet worden benadrukt dat de resultaten alleen geldingskracht bezitten

voor ontnemingszaken waarin hoger beroep is aangetekend. Doordat de ressorts-

parketten als ingang zijn genomen en lang niet in alle gevallen appel wordt aangete-

kend tegen een ontnemingsvonnis, zijn de in hoofdstuk 7 gepresenteerde bevindin-

gen met andere woorden niet maatgevend voor ontnemingszaken in het algemeen.

1.4 De opbouw van het rapport

Als vertrekpunt voor dit onderzoek is het uitgangspunt geformuleerd dat een wets-

evaluatie onvolledig is als voorbijgegaan wordt aan de context waarin de regelgeving

in kwestie totstandgekomen is. Vandaar dat het rapport geopend wordt met een kor-

te historische schets, waarin behalve aan het totstandkomingsproces ook aandacht

wordt besteed aan de doelstellingen en de inhoud van de ontnemingswetgeving op

hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht verschaft van de meest relevante

beleidsontwikkelingen sedert de inwerkingtreding van de regelgeving en van de

actoren die hierbij betrokken zijn geweest.

Hoofdstuk 4 biedt een algemeen cijfermatig overzicht van de tot dusverre geboekte

resultaten op ontnemingsgebied. Na deze globale schets zal in hoofdstuk 5 - con-

form de hierboven geschetste driedeling kennen, kunnen en willen - de aandacht

uitgaan naar de implementatie van de ontnemingswetgeving binnen de diverse

instanties en/of beroepsgroepen.

In de hoofdstukken 6 t/m 8 wordt de ontnemingsprocedure in chronologische

volgorde ontleed. Hoofdstuk 6 staat in het teken van de opsporingsfase en van het

gebruik van het (juridische) instrumentarium in dat stadium. In het bijzonder gaat

in dit hoofdstuk de aandacht uit naar het conservatoire beslag en het sfo.

In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de vervolging en behandeling van ontnemings-

zaken. In dit kader wordt ook enige aandacht besteed aan de mogelijkheden die

andere ontnemingsregimes bieden. Hoofdstuk 8 is ingeruimd voor de tenuitvoer-

legging van ontnemingssancties en de problemen die daarbij komen kijken.

Ontneming van wvv kent, zeker in de grotere zaken, ook een internationale dimensie.

Aan de internationale component van de ontnemingsproblematiek is een aparte

beschouwing gewijd en deze is te vinden in hoofdstuk 9. Daarin wordt overigens niet
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alleen het vizier gericht op ontnemingsactiviteiten die op verzoek van Nederlandse

opsporings- en vervolgingsinstanties in het buitenland worden verricht, maar ook

op de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan inkomende rechtshulpverzoeken.

In hoofdstuk 10 ten slotte wordt de balans van vijf jaar ontnemingswetgeving op-

gemaakt. Behalve een weergave van de belangrijkste conclusies is in dit hoofdstuk

een nadere beschouwing te vinden over de twee factoren die de mate van effectivi-

teit van de ontnemingswetgeving goeddeels hebben bepaald: de (on)houdbaarheid

van de vooronderstellingen die aan de wetgeving ten grondslag liggen en de wijze

waarop in de praktijk uitvoering is gegeven aan de regelgeving. Aan de hand van

de resultaten van deze laatste analyse zal een aantal concrete aanbevelingen

worden gedaan.



2

Totstandkoming, achtergrond en

inhoud van de ontnemingswetgeving

Dit hoofdstuk staat in het teken van een korte terugblik op de totstandkoming van

de ontnemingswetgeving en van een beschrijving van de inhoud van de wetgeving

op hoofdlijnen. De beschrijving van de voorgeschiedenis in paragraaf 2.1 dient ertoe

het krachtenspel tussen de betrokken partijen en het geheel van vooronderstellingen

dat aan de wetgeving ten grondslag heeft gelegen, in kaart te brengen. De uitgangs-

punten die hieruit zijn voortgevloeid, worden beschreven in paragraaf 2.2. De

belangrijkste wijzigingen die invoering van de ontnemingswetgeving in het systeem

van strafrecht en strafprocesrecht met zich hebben gebracht, worden besproken in

paragraaf 2.3.

2.1 De voorgeschiedenis van de ontnemingswetgeving

2.1.1 Het rapport van de Werkgroep Plukze

Sinds de jaren tachtig is de aanpak van illegale vermogens meer in de belangstelling

komen te staan. Dit leidde in eerste instantie - in 1983 - tot de incorporatie van de

Wet Vermogenssancties in het Wetboek van Strafrecht. Door middel van deze wet

werd aan het strafrecht een maatregel (artikel 36e Sr, sterk geënt op artikel 8 van de

Wet Economische Delicten) toegevoegd die de mogelijkheid bood om delinquenten

hun wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen.

De basis voor wat later de ontnemingswetgeving is gaan heten, is medio jaren tach-

tig gelegd in het rapport Financiële facetten van ernstige vormen van criminaliteit.

De werkgroep die verantwoordelijk was voor dit rapport en die al snel werd aan-

geduid als de Werkgroep Plukze, stond onder leiding van de toenmalige hoofd-ovj te

Alkmaar, mr. Josephus Jitta. De werkgroep was ingesteld door de Recherche Advies

Commissie (RAC).

Achteraf bezien is het verre van toevallig dat juist in deze periode de aandacht werd

gevestigd op de ontneming van wvv. In 1985 verscheen namelijk ook het beleidsplan

Samenleving en criminaliteit, waarin voor het eerst van regeringswege de aandacht

werd gevraagd voor het probleem van de georganiseerde criminaliteit. In het ver-

lengde hiervan werd gesteld dat alle bestaande mogelijkheden om zware criminelen

in hun door criminele activiteiten verkregen vermogen te treffen, optimaal moesten

worden benut. Naar het oordeel van het kabinet werden vermogenssancties die

de criminele winsten nivelleren, nog te weinig toegepast' wegens in de praktijk

ondervonden problemen met betrekking tot het bewijs en het verhaal' (Samenleving

en criminaliteit, 1985, p. 93). Het kabinet hechtte daarom 'groot gewicht aan de te
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verwachten adviezen van de onlangs in verband met dit onderwerp ingestelde

werkgroep van de RAC (Samenleving en criminaliteit, 1985, p. 48).

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de in het beleidsplan Samenleving en

criminaliteit gepresenteerde gegevens omtrent de aard en de omvang van de ge-

organiseerde criminaliteit uiterst zwak waren onderbouwd. Zo stellen Fijnaut e.a.

(1996) in een beknopte historische schets van het bewustwordingsproces inzake

de dreiging van de georganiseerde criminaliteit dat de theoretische en empirische

basis van het in de jaren tachtig gevoerde beleid wankel was.

De Werkgroep Financiële facetten van ernstige vormen van criminaliteit had als
opdracht:

1 de indertijd in ons land op dit gebied bestaande wettelijke mogelijkheden in

kaart te brengen (inclusief de fiscale mogelijkheden);

2 een beschrijving te geven van de wijze waarop en de mate waarin toen gebruik-

gemaakt werd van die mogelijkheden;

3 een globale beschrijving te geven van maatregelen of aanzetten daartoe van

vergelijkbare aard in omringende landen;

4 knelpunten te signaleren;

5 aanbevelingen te doen ter verbetering van het gebruik van de thans bestaande

wettelijke mogelijkheden en - zo nodig - het doen van aanbevelingen ter ver-

betering van de wettelijke mogelijkheden zelf.

In wetenschappelijke kring maakte de analyse van de werkgroep nogal wat kritiek

los. Alvorens kort aandacht aan de kritiek op specifieke aspecten van het rapport

te schenken, moet worden vermeld dat de werkgroep zich met reuzensprongen

een weg door de ontnemingsmaterie heeft gebaand. Zo is men aan de vervulling

van opdracht 3 in het geheel niet toegekomen. Een beschrijving van de maatregelen

in het buitenland ontbreekt dan ook in het rapport. De betrokken rechtsstelsels

zouden daarvoor te sterk van het Nederlandse hebben verschild, aldus de auteurs.

De belangrijkste reden voor deze omissie schuilt echter in de factor tijd, zo leert

nadere lezing. Dit laatste element is opmerkelijk. Al eerder (op pagina 3 van het

rapport van de werkgroep) is opgemerkt dat de werkgroep ernaar heeft gestreefd

haar werkzaamheden met spoed af te ronden, `zulks gelet op de van verschillende

kanten geuite wens om op zo kort mogelijke termijn haar bevindingen voor de

praktijk beschikbaar te krijgen'.

Dat de tijdsdruk waaronder de werkgroep haar werk diende te vervullen, een gron-

dige inventarisatie in de weg heeft gestaan, blijkt ook uit de wijze waarop gevolg is

gegeven aan opdracht 2: de methodische verantwoording van de analyse van het

gebruik van de bestaande Nederlandse strafrechtelijke mogelijkheden is nogal

zwak. Zo wordt in het rapport opgemerkt dat ten behoeve van de landelijke inven-

tarisatie vragenlijsten waren uitgezet op de parketten, maar informatie over het

aantal verzonden vragenlijsten, de respons, de vraagstelling enzovoort ontbreekt

te enen male. Ondanks de gebrekkige verantwoording werd aan deze enquête de

zwaarwegende conclusie verbonden dat het slecht was gesteld met de bestrijding
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van illegale vermogens. Uit de inventarisatie zou zijn gebleken dat de ontnemings-;'n

maatregel slechts in de helft van de arrondissementen werd gevorderd. Omdat hétmo

meermalen zou zijn voorgekomen dat daders van profijtelijke misdrijven veroor. iofl

deeld werden zonder aantasting van hun illegale vermogens, concludeerde de u; nrv

werkgroep dat de bestaande strafrechtelijke middelen 'kennelijk' tekortschoten-:ófizil

onvoldoende werden benut (p. 89). '•iliteut

Ondanks de opdracht ook andere ontnemingsregimes in de beschouwing te betrekt;rl

ken, richtte de werkgroep zich bij de inventarisatie van de wettelijke mogelijkhedénin

vrijwel uitsluitend op het strafrecht. Deze keuze werd als volgt beargumenteerdct fl'),)

(p. 22). 'In de eerste plaats ligt de klemtoon van deze problematiek inhoudelijk i'),^griiv

op de strafrechtelijke aanpak daarvan. Het ligt daarom in de rede vooral in de straf -ii:1

rechtelijke sfeer, met de daarin verankerde wettelijke waarborgen, in hoofdzaak'del' ri

oplossingen te zoeken. In de tweede plaats was er de praktische reden dat spoedigé3£1

voltooiing van de taak op prijs gesteld werd. Bestudering van alle niet-strafrechtetui

lijke mogelijkheden tot aantasting van crimineel verworven vermogens zou tot vrl.- iocl

aanzienlijke vertraging hebben geleid, alleen al door de noodzaak het ledental ivi 1149

met deskundigen uit te breiden.' >], . n; ra;b

De Werkgroep Plukze heeft zich, zo blijkt uit het bovenstaande, vooral gericht o.p,linv

vervulling van opdracht 4. De werkgroep erkende dit overigens ook zelf, getuigeide;gi,

volgende passage in het eindrapport (p. 4). 'Aan taakonderdeel 4 - het signaleren 11.)!).[

van knelpunten - is ruime aandacht besteed. De werkgroep stuitte daarbij op zoveelV

knelpunten, zowel in het gebruik van de bestaande wettelijke gereedschappen al's inb

die gereedschappen zelf, dat een volledige beschrijving daarvan een lijvig hoofdstuk;r

zou kunnen vullen. Hiervan heeft de werkgroep afgezien, aangezien dit slechts

een lange en droge opsomming van deels met elkaar samenhangende, deels zelf-

standige opmerkingen zou hebben opgeleverd, met een onoverzichtelijk geheel <.'. i .S

van verwijzingen naar voorgestelde verbeteringen en omgekeerd. Om dit nadeel te

vermijden zijn de knelpunten beschreven op de plaatsen waar de desbetreffende:? f n f

onderdelen van het onderwerp behandeld zijn.' 11 1M iar
Deze passage ontlokte bij een aantal auteurs cynische reacties. Zo stelde Wattèll')niii l

(1987) dat 'de werkgroep er rare ideeën op na houdt inzake de vraag wat overzichte,;it

lijk is of niet'. Groenhuijsen en Van Kalmthout (1989) voegden hieraan toe dat, n•:i _,w

tegenstelling tot wat de werkgroep beloofd had, geen enkel knelpunt in het rapp'ortrtz

besproken werd. In het RAC-rapport stonden volgens deze auteurs slechts de ^iiiini

volgende ongemotiveerde stellingen. . noot
- Het bewijs dat het wvv aan het bewezen verklaarde strafbare feit is ontsproten,'isl

moeilijk te leveren. n 1,)r1

- De rechter lijkt moeite te hebben met de combinatie van zo'n maatregel met een]

vrijheidsstraf. . dbr.);

- De schatting van de omvang van het wvv levert 'soms' problemen op, 'met narriev

als de verdachte die betwist, hetgeen gewoonlijk het geval is'. i 1

Ook Wattèl (1987) betwistte de kracht van de bewijsvoering: 'Er wordt veel gesugge-

reerd doch weinig onderbouwd en de wel gegeven motivering blijkt na enige close
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reading niet zelden neer te komen op de tautologische mededeling: "Het is nodig

omdat het nodig blijkt".'

Bovengenoemde auteurs achtten het zeer wel aannemelijk dat de geringe toepassing

van artikel 36e Sr (oud) veroorzaakt werd door hetzij een frequente toepassing van

fiscale of civielrechtelijke mogelijkheden, danwel door onbekendheid bij politie en

justitie met de indertijd bestaande mogelijkheden tot ontneming van voordeel. De

laatstgenoemde mogelijkheid was overigens ook door de Werkgroep Plukze zelf

onderkend. In het Draaiboek buitgerichte strafrechtstoepassing (Resac, 1988), dat

een jaar na het rapport van de Werkgroep Plukze verscheen, werd nogmaals de

vinger op de zere plek gelegd. In dit rapport werd onomwonden gesteld dat in de

praktijk vele mogelijkheden tot ontneming bleven liggen als gevolg van een traditio-

nelelen routinematige benadering van het onderzoek.

Behalve op de gebrekkige onderbouwing spitste de kritiek van enkele gezaghebbende

auteurs zich toe op de eenzijdigheid van het rapport van de Werkgroep Plukze: het

perspectief van de doelmatigheid overheerste in hun optiek, de rechtmatigheid van

een en ander zou zwaar onderbelicht zijn gebleven. Zo werd gewezen op het feit

dat het voorstel van de werkgroep om de termijn van het financiële onderzoek te

verlengen, onontkoombaar gevolgen had voor de gerechtelijke afwikkeling. Een

aparte rechtsgang moest worden gecreëerd met als sluitstuk een afzonderlijke

rechterlijke beslissing. Dit betekende een breuk met het bestaande strafrechtsstelsel.

Vólgens Keyser-Ringnalda (1994) werd het altijd als een zaak van groot belang gezien

dat de rechter in één einduitspraak tot een weloverwogen strafoplegging kon komen,

waarbij alle relevante feiten en omstandigheden een rol hadden gespeeld. Met dit

concentratiebeginsel wenste de Werkgroep Plukze zonder nadere uitleg te breken.

2.1.2 Het rapport van de Werkgroep Schudze

In 1988 verscheen een rapport van de Werkgroep Legislatieve projecten vermogens-

sancties. Deze werkgroep was ingesteld door de toenmalige minister van justitie,

Hirsch Ballin, en was samengesteld uit leden van de zittende en de staande magistra-

tuur,én ambtenaren van het ministerie van Justitie. Opmerkelijke afwezigen in de

werkgroep waren vertegenwoordigers van de opsporingsdiensten. De werkgroep

stond onder leiding van een raadsadviseur van de stafafdeling Wetgeving van het

ministerie van justitie, mr. Schutte. In de wandelgangen kreeg de werkgroep in de

loop der tijd bekendheid onder de naam 'Schudze'.

Dè.werkgroep wekte niet de indruk lang te hebben stilgestaan bij de kritiek die op

het werk van haar voorganger was geventileerd. Zo werd de in paragraaf 2.1.1

besproken probleeminventarisatie van de Werkgroep Plukze zonder enige reserve

geadopteerd. In het verlengde daarvan werd een wetswijziging bepleit en wel op de

volgende drie gronden.

- De behoefte om slagvaardiger op te treden tegen bepaalde vormen van crimina-

-iliteit (zoals drugshandel, fraude, ontvoeringen, vrouwenhandel) is toegenomen,

gelet op de stijgende criminaliteit en de maatschappelijke ongerustheid erover.
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- De financiële winsten van dit soort van strafbare feiten kunnen zo groot zijn dàt.t:

de daartegen bedreigde geldstraffen in het niet vallen.

- Naarmate politie en justitie minder mogelijkheden hebben om deze vormen.vanv

criminaliteit effectief te bestrijden door een aanpak gericht op de ontneming:vani

wvv, zal het verschijnsel in omvang toenemen en uiteindelijk het algemenérin•,,, i

maatschappelijke normbesef infecteren. fr,uu'r

Ii;r,c+rlci

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de Werkgroep Schudze overtuigd,was l>

van de mogelijkheid om met behulp van ontnemingssancties het gedrag van delict=,»

plegers te beïnvloeden. Toch hamerde dezelfde werkgroep erop dat het doel van' der;`/

voorgestelde maatregelen niet zozeer bestond uit het toedienen van leed of het .oor

komen van misdaad, maar veeleer uit het herstel van de rechtmatige toestand'dié ,I!ii i

bestond voordat het delict gepleegd werd. Vandaar dat zij een aparte ontnemings' ')(1

procedure voorstond. Daarmee zou tot uitdrukking kunnen worden gebracht dat:der,

ontnemingsmaatregel als afzonderlijke sanctie moest worden gezien, die niet tob;l r 3rl

onderdeel van een afgewogen sanctiepakket mocht worden gemaakt. De werkgfoep•iv

droeg overigens ook nog twee andere argumenten aan voor de introductie van!eenr :>•i

aparte ontnemingsprocedure, te weten de mogelijkheid om bijzondere procedurele;/,

voorzieningen te scheppen en het omzeilen van de wettelijke termijnen van het,i> ru;,l

gerechtelijk vooronderzoek (gvo). ,w; t•-trl

Keyser-Ringnalda (1994) heeft overtuigend aangetoond dat het pleidooi voor eén' ru;v

aparte rechtsgang vooral steunde op de laatste twee pijlers: pragmatische over:` •;:, ril,

wegingen hebben de doorslag gegeven bij de keuze voor een aparte ontnemings rril

procedure en niet het als principieel aangemerkte onderscheid tussen straf en,' ',li 7o

maatregel. Zelfs uit de beleidsplannen van minister Hirsch-Ballin kwam impliciet i':11

naar voren dat bedoeld onderscheid nogal kunstmatig aandoet. Zo werd in Recht;;u ib

in beweging (Ministerie van justitie, 1990, pp. 26-27) opgemerkt dat veel burgersr:r In!

zich eraan ergeren dat justitie niet in staat is om de gepleegde misdrijven financieeliïl

te vergelden door de daders hun - door middel van criminaliteit verkregen - rijk . rlJi.\

dommen te ontnemen. In de klassieke opvatting is het aspect van vergelding nu,juisti

een kenmerk van een straf en niet van een maatregel (Keyser-Ringnalda, 1994); „i

Verderop in dit hoofdstuk komen we op deze materie terug. ;;I

Afgezien van het uitbouwen van de bestaande strafrechtelijke mogelijkheden ter,:; Jiu

ontneming van wvv en het creëren van een aparte ontnemingsprocedure behelsdenr)

de door de Werkgroep Schudze voorgestelde wetswijzingen: , r",[';d °,t

- de introductie van een nieuw financieel onderzoek dat losstaat van de vervolging]

van de verdachte;

- de introductie van de mogelijkheid conservatoire dwangmiddelen tot zekerheid-

stelling toe te passen, voordat de maatregel ter ontneming van wvv is opgelegd;

- een verruiming van het executierecht door de introductie van vervangende `

hechtenis bij het niet-nakomen van de maatregel ter ontneming van het w v.

In paragraaf 2.3 wordt beschreven in welke vorm deze voorstellen in de uiteindelijke

wet hun plaats hebben gekregen. ,,i
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Voordat wordt besproken hoe de parlementaire behandeling van het wetsontwerp

verliep, richten we even de blik op het buitenland. Immers, het zou naïef zijn te

veronderstellen dat de ontwikkelingen in Nederland op zichzelf stonden. De toe-

genomen aandacht voor de financiële handel en wandel van criminelen werd mede-

bepaald door de ontwikkelingen elders in Europa en in de Verenigde Staten. Ook in

dat:licht'moet de overgang naar een buit- of, liever gezegd, geldgerichte benadering

wordën;gezien.

Vanaf het begin van de jaren tachtig groeide in Europa het besef dat de georgani-

seerdetmisdaad in het algemeen, en de handel in drugs in het bijzonder, een poten-

tiële-.bedreiging vormde voor zowel de economie als de (inter) nationale veiligheid.

De bedreiging van de economie heeft vooral betrekking op het witwassen van met

criminele activiteiten verkregen winsten. De essentie van witwassen is dat een legale

herkomst wordt voorgewend van vermogen dat wederrechtelijk is verkregen. Ge-

vreesd;Werd en wordt dat grootschalige investeringen door criminelen in de regulie-

re economie een zware wissel trekken op de verhoudingen daarbinnen.

Aanvankelijk ging de beleidsmatige aandacht voornamelijk uit naar het witwassen

van drugsgelden. In de eerste internationale bepalingen inzake witwassen - zoals

het onder auspiciën van de Verenigde Naties totstandgekomen Verdrag van Wenen

van 20idecember 19881 - bleef het 'witwasobject' dan ook beperkt tot opbrengsten

uit de handel in verdovende middelen. In het twee jaar later onder auspiciën van de

Raad-van Europa gesloten Verdrag van Straatsburg2 is het witwasobject uitgebreid

tot de opbrengsten van alle misdrijven.

Het inzicht groeide dat de traditionele strafrechtelijke benadering - gericht op kilo's

drugs en individuele daders - onvoldoende soelaas bood bij de bestrijding van zware

vormen van criminaliteit. In internationale discussies kreeg langzaam maar zeker de

financiële benadering meer aandacht. Kenmerkend voor deze aanpak is dat deze

zich niet primair op het gronddelict richt, maar op de geldstromen die daar direct of

indirect mee verwant zijn.

Het in internationaal verband tot wasdom gekomen anti-witwasbeleid is erop

gericht de misdaadopbrengsten zichtbaar te maken. Het beleid bestaat enerzijds

uit preventieve maatregelen en anderzijds uit maatregelen van repressieve aard. De

eerstgenoerilde maatregelen hebben tot doel de toegang tot de reguliere economie

te belemmeren; de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) is daar een

treffend voorbeeld van. De repressieve maatregelen bestrijden de winstgevende,

zware misdaad. De strafbaarstelling van witwassen in de vorm van het aanscherpen

-I>iur11

1 Verdrag, tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 20 december 1988, Trb.

1990, nr. 94; goedgekeurd bij Rijkswet van 2 juli 1993, Stb. 1993, 387.

2 ve árag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van

1^I(mi'sdrijvèri, 8 november 1990, Trb. 1990, nr. 172; goedgekeurd bij Rijkswet van 10 maart 1993, Stb. 1993,

164.
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van de helingbepalingen en de wetgeving inzake het ontnemen van het wvv behoren

tot de laatste categorie.

2.1.4 De parlementaire behandeling

De transformatie van wetsvoorstel naar wet is een langdurig en complex proces,

waarbij vele actoren betrokken zijn. Voordat de behandeling van een wetsvoorstel in

het parlement een aanvang neemt, worden, verplicht danwel vrijwillig, verschillen-

de instanties uitgenodigd het voorstel van advies te voorzien. Vervolgens wordt het

al dan niet bijgestelde wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gezonden. De behandeling

van het wetsvoorstel wordt eerst schriftelijk voorbereid door de vaste Kamercom-

missie die het onderwerp in kwestie 'in portefeuille heeft'. De schriftelijke voor-

bereiding gaat gepaard met vaste momenten en bijbehorende stukken: voorlopige

verslagen, memories van antwoord, eindverslagen en nota's naar aanleiding van

het eindverslag. Indien het voorstel voldoende is voorbereid, volgt de plenaire

behandeling.

Het zou te ver voeren om in het kader van deze evaluatie de gehele wetgevingsproce-

dure integraal door te lichten. Tot op zekere hoogte is dat ook overbodig, aangezien

Keyser-Ringnalda (1994) op dit punt al baanbrekend werk heeft verzet. Vandaar dat

in de onderstaande beschouwing het accent wordt gelegd op de plenaire behande-

ling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Deze keuze is mede ingegeven door

het feit dat de toonzetting in het plenaire debat de kijk op de ontnemingswetgeving

in het veld goeddeels bepaald heeft.

Op 3 juni 1992 maakte de Tweede Kamer een begin met de openbare behandeling

van het wetsontwerp (Kamerstukken II, 1991-1992, nr. 23). Daaraan voorafgaand had

het wetsvoorstel een ronde gemaakt langs de de Raad van State, de Hoge Raad der

Nederlanden (HR), de procureur-generaal (pg) bij de HR, de pg's bij de gerechts-

hoven, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van

Advocaten3 en de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. Tevens was

het wetsvoorstel reeds schriftelijk door de Kamer van commentaar voorzien in een

voorlopig verslag (Kamerstukken II, 1989-1990, nr. 4).

Ondanks het feit dat de Raad van State en in het bijzonder de HR enkele zeer kriti-

sche kanttekeningen bij het wetsvoorstel hadden geplaatst - wat de HR betreft kan

zelfs worden gesproken van een negatief pre-advies4 - was voor aanvang van het

3 De Nederlandse Orde van Advocaten liet overigens weten van het uitbrengen van een advies af te zien.

4 In hun gezamenlijke advies d.d. 22 december 1988 stelden de HR (nr. 94) en het parket bij de 1-R (nr.

4344) dat 'het voorstel niet aan de noodzakelijke hoogwaardige wetstechnische eisen voldoet die aan

een dergelijk gecompliceerd wetsvoorstel gesteld moeten worden' (Keyser-Ringnalda, 1994). De Raad

van State ging in zijn kritiek minder ver, al stak ook dit college niet onder stoelen of banken moeite te

hebben met een aantal specifieke aspecten van het voorstel. Ook werden twijfels geuit over de validiteit

van de probleeminventarisatie die aan het wetsvoorstel vooraf was gegaan.
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plenaire debat reeds duidelijk dat het wetsontwerp op voldoende politieke steun kon

rekenen. Groenhuijsen en Van Kalmthout (1989) voorspelden deze uitkomst reeds

eerder door op te merken dat in de voorbereidingsfase de tactiek van 'overvragen en

binnenhalen' was toegepast: de voorstellen van de Werkgroep Plukze zouden in hun

optiek doelbewust zo verregaand zijn geweest dat zij indruisten tegen het systeem

van het strafrecht en daarmee onaanvaardbaar waren; vervolgens was het de beurt

aan de Werkgroep Schudze om een versie aan te bieden waarvan de scherpste

kantjes waren afgeslepen. Dit scenario zou borg hebben gestaan voor een hoge

acceptatiegraad in politieke zin.

Zonder een waarde-oordeel te willen vellen over de door Groenhuijsen en Van

Kalmthout (1989) ontwikkelde visie op het politieke krachtenspel, kan niet worden

ontkend dat verschillende kamerleden in het voorlopige verslag reeds lieten weten

met genoegen te constateren dat de meest drastische voorstellen van de Werkgroep

Plukze niet waren overgenomen, waarna zij de minister vervolgens lof toezwaaiden

voor het uiteindelijke wetsontwerp (Keyser-Ringnalda, 1994). Alleen de fractie van

D66 bleef onverminderd kritisch over het wetsvoorstel. In retrospectief - tijdens

zijn verhoor ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie opsporings-

methoden - zei toenmalig woordvoerder Wolffensperger daar het volgende over.

'De Plukze-wetgeving is wetgeving waarvan ik tot op de dag van vandaag niet

begrijp dat ze ongeschonden de Tweede en Eerste Kamer heeft gehaald. In mijn

slechtste gedachten denk ik wel eens dat dit mede is veroorzaakt doordat de

Plukze-wetgeving zo buitensporig ingewikkeld was dat er op het moment van

behandeling geen wetenschappelijke commentaren waren.'

Afgezien van de politieke confrontatie tussen minister Hirsch Ballin en woordvoer-

der Wolffensperger van D66 was van een krachtmeting tussen het kabinet en de

Kamer inzake het wetsvoorstel nr. 21 504 dus nauwelijks sprake. Vrijwel alle

kamerleden konden zich vinden in de essentie van het voorstel en zagen daar ook

de noodzaak van in. Het debat bewoog zich dan ook vooral op detailniveau, waarbij

het opvallend was hoe slecht de verschillende sprekers elkaar soms begrepen. De

'Babylonische spraakverwarring' leidde onder meer tot de volgende verzuchting van

het kamerlid Swildens-Rozendaal (PvdA).

'Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ook tijdens dit debat duidelijk is geworden

dat de voor ons liggende tekst niet in alle opzichten even duidelijk is, zelfs

niet na de uitvoerige schriftelijke behandeling.' (Handelingen, 1991-1992,

p. 5215)

De hieropvolgende interventie van de voorzitter liet aan duidelijkheid niets te

wensen over. Hij concludeerde namelijk onomwonden dat'de voorbereiding waar-

schijnlijk niet goed is geweest' (Handelingen, 1991-1992, p. 5217). Opmerkelijk

is dat niemand van de aanwezigen op deze verklaring inhaakte en aanstuurde op

aanhouding van de beraadslagingen teneinde de gerezen misverstanden uit de weg

te ruimen.
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Het doel van de ontnemingswetgeving

Ten aanzien van de politieke verwachtingen die leefden ten aanzien van voordeels-

ontneming, moet allereerst worden opgemerkt dat de meeste kamerleden in dit ver-

band refereerden aan de populaire grondgedachte dat criminelen moeten worden

geraakt waar het hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Daarnaast werd de

waarden-expressieve betekenis van strafrechtelijke voordeelsontneming door menig-

een benadrukt. De herstelgedachte, waarom het toch oorspronkelijk begonnen was,

raakte in het parlementaire debat enigszins op de achtergrond.

Een goede illustratie van de in politieke zin geformuleerde doelstellingen vormt de

openingspassage van de bijdrage van CDA-woordvoerder Van der Burg, die als eerste

spreker meteen de toon zette.

'In onze samenleving is voor het rechtsgevoel van de burger niets zo frustrerend

als te moeten vaststellen, dat criminelen niet zo hard gestraft kunnen worden

als eigenlijk wenselijk en noodzakelijk is. Hoewel niet ontkend kan worden dat

gevangenisstraf op zich een duidelijk nut kan hebben, al was het alleen maar

om de betrokken crimineel op die manier een tijd buiten de maatschappij te

houden, is het toch moeilijk, zo niet onmogelijk te accepteren, dat er niet genoeg

kan worden gedaan aan het de crimineel daar te treffen waar het het hardste

aankomt, de portemonnee.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5239)

De doelgroep

Een belangrijk discussiepunt bij de totstandkoming - maar ook later, bij de uitvoe-

ring - van de ontnemingswetgeving vormt de vraag wat het toepassingsbereik van

de regelgeving is. Hoewel de memorie van toelichting (MvT) en de memorie van

antwoord (MvA) bij wetsvoorstel nr. 21 504 ruimte lieten voor toepassing van de

wetgeving op een zo breed mogelijk terrein, was in de rapporten van de werkgroe-

pen Plukze en Schudze het oog primair gericht op de aanpak van de meest lucratieve

vormen van criminaliteit. Ook uit de stukken met betrekking tot de parlementaire

behandeling van het wetsvoorstel valt af te leiden dat de meeste Kamerleden de

ontnemingsregelgeving primair beschouwden als een complementair instrument in

de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Ter onderbouwing van deze conclu-

sie volgen hier wederom enkele passages uit het debat.

Van der Burg (CDA):

'Ik wijs er overigens op, dat goed beseft moet worden, dat de doelgroep van deze

wetsvoorstellen gevormd wordt door de zware, georganiseerde misdaad, die

internationaal opereert en die zich niet af en toe bezondigt aan een strafbaar

feit, maar die simpel criminele ondernemingen leidt op een zelfde wijze als

legale multinationale ondernemingen geleid worden, met als enige verschil,

dat de criminele onderneming gevoed wordt door en draait op al dan niet

witgewassen geld, dat veelal is verdiend met drugshandel en daaraan gelieerde

praktijken.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5140)
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Korthals (VDD):

'Ik stel voorop dat mijn fractie het van belang vindt dat er heel duidelijk wordt

opgetreden tegen zware criminelen, tegen de georganiseerde criminaliteit.'

(Handelingen, 1991-1992, p. 5256)

Minister Hirsch Ballin:

'De nu besproken wetsvoorstellen vormen een zeer belangrijk instrument in de

strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Het deed mij genoegen, dat ook te

horen van alle sprekers uit uw midden tot en met de heer Wolffensperger, ook

al had hij niet wat betreft de doelstelling, maar wel wat betreft de voorgestelde

bepalingen en de realisering van deze doelstellingen nogal wat bedenkingen.'

(Handelingen, 1991-1992, p. 5296)

De balans tussen doelmatigheid en rechtmatigheid

In het laatste citaat van oud-minister Hirsch Ballin wordt gerefereerd aan het reeds

eerdergenoemde feit dat het meest fundamentele verweer inzake het wetsvoorstel

afkomstig was van de fractie van D66.5 Vanwege de dominante rol in het debat zal

hieronder de belangrijkste kritiek van D66 op het rechtmatigheidsgehalte van de

wetsvoorstellen worden weergegeven. De eerste alinea van Wolffenspergers betoog

spreekt daarbij meteen al boekdelen.

Wolffensperger (D66):

'Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, grijpt diep

in in ons strafrecht en in ons strafprocesrecht. Ik durf hier wel te stellen dat het

op dat punt het meest ingrijpende wetsvoorstel is dat ik in de periode dat ik lid

ben van deze Kamer, heb behandeld. (...) Ook als je de legitieme wens koestert

om de criminaliteit te bestrijden, en die wens brengt je ertoe om de strafrechte-

lijke instrumenten en bevoegdheden uit te breiden, dan heb je daarbij zekere

grenzen in het oog te houden, grenzen die gelegen zijn in de grondbeginselen

van ons strafrecht, in de systematiek van ons strafproces en in de waarborgen

die wij in een beschaafde samenleving toekennen aan een individu, of dat nu

een verdachte of een veroordeelde is, wanneer hij wordt geconfronteerd met

gebruik van de staatsmacht, die in het strafrecht besloten ligt. Hier ligt ons

bezwaar. Vanuit dat door ons onderschreven uitgangspunt is de minister naar

ons oordeel in de uitwerking op een aantal punten te ver doorgeschoten en wel

over de aangegeven grenzen heen. Ik meen dat juist een parlement als richt-

snoer moet nemen, dat criminaliteitsbestrijding niet een doel is dat alle midde-

len heiligt. Juist hier moeten wij de grenzen, die in ons strafrechtelijk bestel zijn

verankerd, bewaken.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5148)

' (...) Als ik de genoemde hoofdpunten overzie, rijst voor mijn fractie de vraag:

wat moet je hier nu mee? Voorop zij gesteld dat internationale verdragen ons

5 Het gegeven dat D66 ten tijde van de parlementaire behandeling geen regeringsverantwoordelijkheid

droeg, heeft de opstelling van deze partij uiteraard medebepaald.
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dwingen om een regeling op te stellen tot ontneming van wederrechtelijk

verkregen voordeel. Echter, er is geen internationaal verdrag dat ons dwingt

om het precies op deze manier te doen. Voorzitter! Als fractie staan wij voor

een dilemma. Men kan zeggen dat het wetsvoorstel onaanvaardbaar is, men kan

er met kracht van argumenten tegen stemmen en dan loopt men het risico dat

de meerderheid van de Kamer het wél aanneemt. Je kunt ook een andere koers

varen en op de punten waarop je bezwaren het grootst en overtuigendst zijn, een

amendement indienen. Dit heb ik gedaan.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5150)

In de wetenschap dat een ruime kamermeerderheid tendeerde in de richting van het

aannemen van het wetsvoorstel, probeerde Wolffensperger door middel van een

aantal amendementen 'de pijn nog zo veel mogelijk te verzachten'.6 Dit weerhield

hem er niet van om in het restant van het debat nog een groot aantal pijlen op het

wetsvoorstel af te schieten. Omdat, zoals reeds eerder is opgemerkt, in het proef-

schrift van Keyser-Ringnalda (1994) uitgebreid op de diverse strijdpunten is

ingegaan, beperken we ons hier tot het vermelden van de twee meest essentiële

punten van kritiek.

De meeste moeite bleek de D66-fractie te hebben met de strekking van het' kroon-

artikel' van de ontnemingswetgeving, het derde lid van artikel 36e Sr Wolffensperger

stelde onomwonden dat 'de omvang van het voordeel dat volgens artikel 36e lid 3,

kan worden ontnomen, leidt tot een omkering van de bewijslast, of althans tot het

voortdurende risico dat dit gebeurt' (Handelingen, 1991-1992, p. 5149). Een ander

punt van kritiek dat D66 te berde bracht, had betrekking op het ontbreken van enige

vorm van rechterlijke controle op het verloop van het sfo.

Subsidiariteits- en pro portionaliteitsbeginsel

De vraag of voordeelsontneming wellicht op een fundamenteel andere wijze in het

strafrecht zou moeten worden ingebed, kwam in het plenaire debat nauwelijks aan

bod. Evenmin ging veel aandacht uit naar de verhouding tussen het strafrechtelijke

ontnemingsregime en andersoortige ontnemingsregimes, in het bijzonder het

fiscale. Deze laatste constatering is zonder meer opmerkelijk, aangezien dit thema

wel tijdens de schriftelijke voorbereiding uitvoerig aan bod kwam. In de MvT stelde

minister Hirsch Ballin zich op het standpunt dat het fiscale recht en het strafrecht

6 Sommige van die amendementen hebben de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de wetgeving

echter bepaald niet bevorderd. Zo is op voorspraak van de Tweede Kamer artikel 36e lid 2 Sr nog

gewijzigd, in die zin dat de mogelijkheid geopend is om de ontnemingsmaatregel ook op te leggen ten

aanzien van strafbare feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en

waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan. Als gevolg van

dit amendement is de scheidslijn tussen het tweede en derde lid van artikel 36e Sr enigszins vervaagd.

Dat amendering van wetsvoorstellen door de Tweede Kamer soms leidt tot extra verfijningen die de

uitvoeringsorganisaties voor problemen stelt, blijkt ook uit het rapport van de Bijzondere Commissie

Vraagpunten (Commissie-Deetman): niet zelden blijkt een amendement niet of onvoldoende aan te

sluiten bij de systematiek van het wetsvoorstel; soms is het amendement onvoldoende getoetst vanuit

het gezichtspunt van de uitvoerbaarheid (Kamerstukken 11, 1990-1991, nr. 3, p. 38).
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onafhankelijk van elkaar (behoren te) functioneren. Aan de praktijk om de toevlucht

te zoeken in het fiscale recht wanneer afroming langs strafrechtelijke weg niet lukt,

moest zijns inziens evenwel een halt worden toegeroepen, want:

'De doelstelling van de fiscale wetgeving is een fundamenteel andere dan die

van de strafwetgeving en het lijkt niet wenselijk deze oneigenlijke methode als

methode ter verwezenlijking van met het strafrecht na te streven doeleinden

verder tot ontwikkeling te laten komen.' (Kamerstukken II, 1989-1990, nr. 3, p. 5)

Uit het feit dat de relatie tussen het fiscale recht en het strafrecht in het parlemen-

taire debat geen punt van discussie is geweest, zou kunnen worden afgeleid dat de

meeste partijen zich in de stellingname van de minister konden vinden. Een derge-

lijke conclusie is echter prematuur. Even goed denkbaar is dat in het zich goeddeels

op detailniveau afspelende parlementaire debat de aandacht zozeer uitging naar de

inhoudelijke kanten van de ontnemingswetgeving dat men aan de relatie strafrecht-

fiscaal recht niet meer toekwam.

Schending van het proportionaliteitsbeginsel zou in het kader van voordeelsont-

nerning aan de orde kunnen zijn als het zware juridische geschut waarover de uit-

voerende instanties de beschikking kregen, in stelling zou worden gebracht in rela-

tief 'lichte' gevallen. Groenhuijsen en Van Kalmthout (1989) hadden in dit verband

de vrees uitgesproken dat de door de Werkgroep Schudze voorgestelde maatregelen

vooral zouden worden toegepast tegen 'gewone' vermogensdelinquenten. Niet tegen

de mensen achter de schermen, niet tegen de grote profiteurs, en vooral niet tegen

de 'ernstigste uitwassen van crimineel gewin'.

De Tweede Kamer heeft de waarschuwing van Groenhuijsen cum suis nauwelijks ter

harte genomen. Nergens in de parlementaire stukken zijn verwijzingen naar een

mogelijke olievlekwerking terug te vinden. Daarbij moet echter nogmaals worden

aangetekend dat de wetgever het gebruik van het instrumentarium ten aanzien van

andere doelgroepen ook niet uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten.

Benodigde capaciteit/deskundigheid

Ondanks de toezegging van de minister van Justitie dat er extra middelen zouden

worden vrijgemaakt om een goede uitvoering van de ontnemingswetgeving te

waarborgen - de financiële consequenties komen hieronder aan bod - uitten

verschillende woordvoerders in het parlementaire debat hun bezorgdheid over de

aanwezige (financiële) deskundigheid en capaciteit in de verschillende schakels

van de handhavingsketen. De volgende twee citaten maken duidelijk waar, wat de

Tweede Kamer betrof, de schoen wrong.

Wolffensperger (D66):

'Door de schriftelijke voorbereiding heen loopt als een rode draad de constate-

ring, dat je strafrechtelijke instrumenten niet alleen maar op kunt tuigen, maar

dat je je ook af moet vragen, of je aan de bestaande niet genoeg hebt en of je wel

genoeg gekwalificeerde menskracht hebt om daar optimaal gebruik van te ma-

ken. Onomstreden, ook in antwoorden van de minister, is dat daar een knelpunt

ligt. De minister zal er ook nog wel op ingaan, maar hij maakt het in mijn ogen
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wel een beetje bont, als hij ergens in de schriftelijke voorbereiding zegt: daarom

moet je juist die nieuwe instrumenten invoeren, want als je dat doet, dan krijg je

een extra druk op het genereren van die menskracht en op het ontwikkelen van

die deskundigheid. Dat lijkt mij eerlijk gezegd de omgekeerde wereld.' (Hande-

lingen, 1991-1992, p. 5154)

Korthals (VDD):

'Het is van het allergrootste belang dat men er rekening mee houdt dat politie en

Openbaar Ministerie goed worden uitgerust. Wij moeten ervoor oppassen dat wij

wat dit betreft niet iets optuigen wat in de praktijk eigenlijk niet zoveel zal voor-

stellen. Dit met het oog op de geraamde uitgaven voor de werklast van justitie en

van de rechterlijke macht. Dan hebben wij voor de bi hne erg veel gedaan tegen

de zware criminaliteit en de georganiseerde misdaad, misschien zelfs fundamen-

tele rechten overschreden - de heer Wolffensperger heeft daar een belangwek-

kende beschouwing over gehouden en vragen over gesteld aan de minister,

waarbij ik mij graag aansluit - maar in de praktijk zullen wij dan te weinig

hebben bereikt.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5156)

De financiële paragraaf

Hoewel van verschillende zijden werd beklemtoond dat de overheid er voor zou

moeten waken om het beeld op te roepen dat het bij toepassing van het ontnemings-

instrumentarium primair gaat om het genereren van extra inkomsten, speelden bud-

gettaire overwegingen tijdens de parlementaire behandeling een niet te onderschat-

ten rol. Het politieke verwachtingspatroon was van dien aard dat ervan uit werd ge-

gaan dat de kosten die aan de sanctie verbonden waren, betrekkelijk gering zouden

zijn, sterker nog, dat ontneming de overheid reeds snel geld op zou leveren.

De laatstgenoemde constatering moet worden geplaatst in de politiek-economische

context die bestond aan het einde van de jaren tachtig. In deze periode was een

beroep op financiële argumenten alleszins begrijpelijk. Van alle departementen

werden toen immers zware financiële offers gevraagd. Uit de bestudering van het

ontnemingsdossier komt naar voren dat de indiening van het wetsvoorstel nr. 21 504

deels moet worden opgevat als een politiek gebaar, waarmee justitie indertijd haar

begrotingstechnische problemen trachtte te verlichten. Dit verklaart de zeer opti-

mistische raming in de MvT dat reeds in de eerste jaren na inwerkingtreding een

aanzienlijk bedrag aan overheidsinkomsten zou worden gegenereerd. Dit bedrag

werd overigens onmiddellijk gereserveerd voor de financiering van de interregionale

rechercheteams (IRT's) - momenteel veelal aangeduid als kernteams - en de BFO's.

De meeste kamerfracties namen de voorgespiegelde ramingen voor lief. Alleen de

GPV plaatste bij monde van fractievoorzitter Schutte de volgende kanttekeningen.

'Bij de schriftelijke voorbereiding is bij herhaling aan de orde geweest welke

extra inspanningen moeten worden getroffen bij invoering van deze wetgeving.

Een voorlopige kostenraming ging uit van 40 miljoen gulden structureel. De heer

Van der Burg herinnerde er al aan dat in de memorie van antwoord weliswaar

een nauwkeurige specificatie is gemeld, maar in de nota naar aanleiding van het
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eindverslag blijken deze cijfers in het kader van de begrotingsvoorbereiding

1992 te zijn geactualiseerd. Watje zelden meemaakt, blijkt toen te zijn gebeurd:

de uitgaven blijken lager te worden en de inkomsten hoger. Haast te mooi om

waar te zijn. Nu geen structurele extra kosten van 40 miljoen, maar van nog

geen 25 miljoen. Daar tegenover staan structurele opbrengsten van 50 miljoen.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze nadere raming tot stand

gekomen is niet zozeer op basis van hetgeen bij een goede uitvoering van de

wet nodig zal zijn, maar op basis van hetgeen bij de begrotingsvoorbereiding

financieel haalbaar leek.' (Handelingen, 1991-1992, p. 5143)

2.2 Uitgangspunten van de ontnemingswetgeving

Uit de vorige paragraaf kan worden afgeleid dat de grondgedachte achter de ont-

neming van wvv in het politieke en het publieke debat een transformatie heeft

ondergaan. Aanvankelijk lag de nadruk vooral op herstel en preventie. Reeds snel

is er evenwel ook een punitief element in de discussie geslopen.

Het reparatoire karakter van de maatregel komt tot uitdrukking in de overtuiging

dat de rechtmatige toestand die bestond voordat het delict werd gepleegd, moet

worden hersteld. De preventieve werking wordt weerspiegeld door de gedachte dat

met ontneming van wvv een belangrijke drijfveer om delicten te plegen, in casu het

streven naar geldelijk gewin, kan worden beïnvloed. In de laatste doelstelling zijn

sporen te (erkennen van de rationele-keuzetheorie. Krachtens deze theorie - die

geënt is op een economische benadering van criminaliteitsbestrijding en die in het

afgelopen decennium zijn sporen heeft nagelaten in verschillende beleidsbeslis-

singen7 - weegt de dader als een naar nutsmaximalisering strevend individu alle

voorzienbare kosten en baten van het delict af en begaat hij bij een voldoende

positief saldo een delict. De redeneertrant van deze theorie volgend, zou crimina-

liteit onaantrekkelijk gemaakt kunnen worden door het ten gevolge van het delict

verkregen voordeel stelselmatig af te nemen.
De beoogde specifiek-preventieve werking van de wetgeving sluit hierbij nauw aan:

het moet delictplegers onmogelijk gemaakt worden om het wvv te (her)investeren,

en zij moeten worden ontmoedigd om nieuwe strafbare feiten te plegen.

Het accent ligt in de buitgerichte aanpak niet zozeer op de verhoging van de kosten

die aan het plegen van het delict verbonden zijn, maar op de verlaging van de baten.

De doeleinden worden dus vanuit een andere dan de te doen gebruikelijke invals-

hoek nagestreefd en in die zin vormt de buitgerichte aanpak een belangrijk novum

(Nelen, 1996).

Het punitieve element van de ontnemingswetgeving wordt onder meer gereflecteerd

door de uit de ontwerpfase van de wetgeving stammende aanduiding plukze. Deze

benaming is overigens weer taboe; zie hierover later meer. Deze term maakt duide-

7 Denk bijvoorbeeld ook aan het'lik-op-stukbeleid'.
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lijk dat velen de mening zijn toegedaan, danwel hopen, dat met behulp van het

instrumentarium delictplegers een gevoelige klap kan worden toegediend. Daar-

naast is van het begin af aan aan de vervangende hechtenis een punitief karakter

toegeschreven. Op het laatste punt komen we uitgebreid terug in de hoofdstukken

5 en 8.

2.3 Inhoud van de ontnemingswetgeving op hoofdlijnen

2.3.1 Wijziging van artikel 36e Sr

49

Een van de belangrijkste wijzigingen die de ontnemingswetgeving met zich mee

heeft gebracht, is uitbreiding van de reikwijdte van de ontnemingsmaatregel ex

artikel 36e Sr. Was het voorheen noodzakelijk een causale relatie aan te tonen

tussen de ten laste gelegde gronddelicten en het behaalde wvv, thans kunnen bij

de bepaling van het criminele vermogen ook andere, niet ten laste gelegde, feiten

worden meegenomen.
Het tweede lid van artikel 36e Sr onderscheidt drie situaties.

1 De maatregel kan, zoals dat ook al voor 1993 het geval was, worden opgelegd ter

ontneming van het voordeel dat de veroordeelde heeft verkregen door middel

van of uit baten van het feit waarvoor hij is veroordeeld.

2 De maatregel kan ook worden opgelegd bij soortgelijke feiten. Delicten zijn

soortgelijk als mag worden aangenomen dat zij hetzelfde concreet te bescher-

men rechtsbelang hebben aangetast als het bewezen verklaarde feit.8

3 De maatregel kan ook worden opgelegd ten aanzien van strafbare feiten waar-

voor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en waaromtrent

voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door hem zijn begaan.

Het derde lid van artikel 36e Sr gaat nog een stap verder: hierin wordt gerept over

op geld waardeerbaar voordeel ('van enig belang') dat op enigerlei wijze behaald is

uit strafbare feiten. De ovj zal op basis van een (voor toepassing van deze bepaling

verplicht gesteld) sfo aannemelijk moeten maken dat de vermogenswinst van de

betrokken persoon niet alleen afkomstig is van een strafbaar feit van de vijfde boete-

categorie waarvoor hij in de hoofdzaak veroordeeld is, maar dat ook andere strafbare

feiten hierbij een rol van betekenis hebben gespeeld.

De ontnemingswetgeving voorziet - conform de voorstellen daaromtrent van de

Werkgroep Legislatieve projecten vermogenssancties (zie paragraaf 2.1.2) - in een

van de strafzaak afgesplitste ontnemingsprocedure. De dadergerichte vervolging en

berechting en de buitgerichte opsporing en vaststelling van het wvv zijn, met andere

woorden, uit elkaar gehaald. Beide procedures hoeven niet noodzakelijkerwijs

synchroon te lopen.

8 Van der Neut (1997) wijst erop dat dit criterium tamelijk vaag en ruim is en bepleit het duidelijk

vaststellen van de contouren van het begrip 'soortgelijk feit'.
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2.3.2 Beslag
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De introductie in het strafrecht van een aantal figuren die aan het civiele recht zijn

ontleend, onderstreept het hybride karakter van de ontnemingswetgeving. De

belangrijkste instrumenten waarop hier wordt gedoeld, zijn het conservatoire beslag

en de actio Pauliana. Deze kunnen - onder bepaalde voorwaarden - worden ingezet

teneinde te voorkomen dat de verdachte/veroordeelde in afwachting van een

rechterlijke uitspraak vermogensbestanddelen 'wegwerkt'.

Conservatoir beslag

Het dwangmiddel conservatoir beslag biedt de mogelijkheid om alle voorwerpen

- dus ook onroerend goed en vermogensrechten - in beslag nemen tot bewaring van

het recht tot verhaal van een later op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel ex

artikel 36e Sr (artikel 94a Sv). Voorwaarde voor het leggen van conservatoir beslag is

dat er sprake is van een verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de
vijfde categorie kan worden opgelegd.

Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen dat er naast beslag tot bewaring van verhaal

ook andere beslaggronden bestaan. Artikel 94 Sv schrijft voor dat beslag kan worden

gelegd op:

- voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of wvv,

als bedoeld in artikel 36e Sr, aan te tonen; vaak gaat het hierbij om admini-

stratieve bescheiden;

- voorwerpen die kunnen worden onttrokken aan het verkeer, zoals drugs,

wapens, enzovoort;

- voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen.

Wat het laatste punt betreft, is enige nadere toelichting op zijn plaats. Krachtens

artikel 33a Sr is inbeslagneming van uit baten van criminaliteit aangeschafte

goederen met het oog op verbeurdverklaring niet meer mogelijk. Omwille van de

wetssystematiek heeft de wetgever,voordeelsontneming in dit soort van gevallen

alleen nog via de weg van conservatoir beslag toe willen staan. De televisie die de

roofovervaller aanschaft met een deel van zijn buit, leent zich, met andere woorden,

niet meer voor verbeurdverklaring, maar wel voor conservatoire inbeslagneming.

Objectconfiscatie langs de weg van verbeurdverklaring is daarentegen nog wel

mogelijk 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.

Overigens is de reikwijdte van de verbeurdverklaring door de invoering van de

ontnemingswetgeving in een aantal opzichten ook vergroot. Zoals reeds eerder is

opgemerkt, vallen onder het begrip 'voorwerp' inmiddels alle zaken en vermogens-

rechten. Bovendien is verbeurdverklaring mogelijk geworden van voorwerpen die de

betrokkene 'geheel of gedeeltelijk ten eigen bate kan aanwenden'. De voorwaarde

dat de voorwerpen aan de betrokkene moeten 'toebehoren', is vervallen. Ingevolge
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artikel 33a lid 2 Sr is nu ook verbeurdverklaring mogelijk van voorwerpen waarvan

men niet heeft kunnen vaststellen aan wie zij toebehoren (Van der Neut, 1997).

Conservatoir beslag - zowel boetebeslag als voordeelsbeslag - zal altijd gedekt

moeten zijn door een machtiging van een rechter-commissaris (rc). Een machtiging

tot het instellen van een sfo (zie paragraaf 2.3.3) geeft de ovj de bevoegdheid zonder

verdere rechterlijke machtiging op voorwerpen conservatoir voordeelsbeslag te

leggen. Voor conservatoir geldboetebeslag is altijd een specifieke machtiging van

de rc vereist.

Actio Pauliana

Met de (strafrechtelijke) actio Pauliana wordt gedoeld op de bevoegdheid die de ovj

heeft gekregen om de nietigheid in te roepen van rechtshandelingen die door de

verdachte/veroordeelde onverplicht zijn aangegaan en waardoor de staat als schuld-

eiser in zijn verhaalsmogelijkheden is benadeeld. Men kan hierbij denken aan een

verdachte die vooruitlopend op een mogelijke inbeslagneming van vermogens-

bestanddelen, deze bestanddelen op papier van de hand doet en op naam zet van

een stroman. Door vernietiging van de desbetreffende rechtshandeling op grond

van de actio Pauliana valt het voorwerp terug in het vermogen van de verdachte,

waarna alsnog conservatoir beslag kan worden gelegd.

Om de Pauliana in stelling te kunnen brengen is het vereist dat de verdachte/ver-

oordeelde en de verkrijger wisten of behoorden te weten dat benadeling van de

staat als schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden van deze rechtshandeling het

gevolg zou zijn.

2.3.3 Het strafrechtelijk financieel onderzoek

De ovj kan een gemotiveerde vordering bij de rc indienen teneinde een machtiging

te verkrijgen voor het openen van een sfo (artikel 126 Sv). Dit onderzoek is gericht

op de bepaling van het door de verdachte wvv, met het oog op ontneming daarvan

op grond van artikel 36e Sr.

Het sfo biedt opsporingsambtenaren een aantal specifieke bevoegdheden. In het

kader van het verzamelen van relevante financiële gegevens kan de opsporings-

ambtenaar op vertoon van een machtiging tot sfo een ieder bevelen hem op eerste

vordering:

- opgave te doen, danwel inzage of afschrift te geven van bescheiden of gegevens;

- op te geven of, en zo ja welke, vermogensbestanddelen hij onder zich heeft of

heeft gehad, welke toebehoren of toebehoord hebben aan degene tegen wie het

onderzoek is gericht;
- de aldus verstrekte bescheiden in beslag te nemen (artikel 126a lid 1 Sv).

Behalve dat het sfo een wezenlijke functie vervult bij het vergaren van informatie

van administratieve/financiële aard, biedt het ook belangrijke voordelen bij de

conservatoire inbeslagneming. De ovj is bevoegd om tijdens een sfo zonder verdere
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rechterlijke machtiging op voorwerpen conservatoir voordeelsbeslag te leggen

(artikel 126b lid 1 Sv).

Voor het instellen van een sfo moet voldaan zijn aan twee voorwaarden.

- Er moet sprake zijn van een verdenking van een strafbaar feit waarvoor een

geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd.

- Door dat strafbare feit moet een op geld waardeerbaar voordeel van enig belang

zijn verkregen.

Om redenen van flexibiliteit heeft de wetgever ervan afgezien om een bedrag te

noemen. De minister dacht aan een belang in de orde van grootte van ongeveer

ƒ100.000 (Kamerstukken II, 1989-1990, nr. 3, pp. 16, 30, 31).

Anders dan bij een gvo, waarbij de rc dorninus litis is, staat een sfo onder leiding

van de ovj. Een belangrijk kenmerk van het sfo is verder de termijn waarover het

onderzoek zich uit mag strekken. De opsporingsinstanties en het OM hebben in het

kader van een sfo aanzienlijk meer tijd dan voorheen om het financiële netwerk van

een misdaadonderneming bloot te leggen: binnen een termijn van twee jaar na de

uitspraak (in de hoofdzaak) in eerste aanleg moet het sfo gesloten worden en een

vordering ex artikel 36e Sr aanhangig gemaakt worden.

2.3.4 Tenuitvoerlegging

De ontnemingswetgeving heeft ertoe geleid dat het om betere mogelijkheden tot

haar beschikking heeft gekregen 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 Sr). Daarnaast is voor de gevallen waarin

door de veroordeelde geen gevolg wordt gegeven aan een door de rechter opgelegde

ontnemingsmaatregel ex artikel 36e Sr een bijzondere vorm van vervangende hech-

tenis 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. De duur

van de vervangende hechtenis wordt niet verminderd door het voldoen van slechts

een gedeelte van het verschuldigde bedrag (artikel 24d lid 2 Sr).

2.4 Recapitulatie

'As often occurs in the law, the remarkable development of criminal forfeiture

since 1970 has taken place without benefit of much theory. Congress, the courts

and the commentators have assumed that criminal forfeiture is a broadly

appropiate remedy, although they have not agreed upon the evils at which it

is directed.'

De bovenstaande observatie is van Fried (1988) en reflecteert de in de ogen van

deze auteur ondeugdelijke probleeminventarisatie die aan de aanscherping van
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de ontnemingswetgeving in de Verenigde Staten voorafging. Deze constatering

bezit, zo veel is uit de voorgaande beschouwing wel duidelijk geworden, ook voor

de Nederlandse situatie geldingskracht. Voorafgaande aan de introductie van de

ontnemingswetgeving heeft er onvoldoende onderzoek plaatsgevonden naar de aard

en de omvang van de veronderstelde problematiek en de noodzaak tot uitbreiding

van bevoegdheden.

Onderkend moet worden dat er reeds vijftien jaar een ontnemingsmaatregel in het

Wetboek van Strafrecht voorkomt. Dat deze maatregel gedurende de eerste tien jaar

een slapend bestaan heeft geleid, betekent niet dat er in die periode in het geheel

geen wvv ontnomen is. Het is alleszins denkbaar dat indertijd gebruik werd gemaakt

van fiscale of civielrechtelijke mogelijkheden tot ontneming, al is achteraf niet meer

vast te stellen tot welke resultaten dat heeft geleid. Dit geldt tevens voor eventuele

transacties, verbeurdverklaringen en de toenmalige 'afroomboetes'.'

Gezien het feit dat de maatregel ex artikel 36e Sr (oud) dateert uit 1983, is het moei-

lijk 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 georgani-

seerde 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 regelgeving die in 1993 is ingevoerd, wel degelijk een sterke connotatie bestond

met de meest zware vormen van criminaliteit. Hoewel de MvT en de MvA bij wets-

voorstel nr. 21 504 ruimte laten voor toepassing van de wetgeving op een zo breed

mogelijk terrein, was in de rapporten van de werkgroepen Plukze en Schudze het

oog primair gericht op de aanpak van de meest lucratieve vormen van criminaliteit.

Ook uit de stukken met betrekking tot de parlementaire behandeling van het wets-

voorstel valt af te leiden dat de meeste Kamerleden - en ook de toenmalige minister

- de ontnemingsregelgeving primair beschouwden als een complementair instru-

ment in de strijd tegen de georganiseerde 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 speelruimte voor een open discussie over de voors en tegens van deze

wetgeving destijds aanzienlijk verkleind.

Als belangrijkste kritiek op de ontnemingswetgeving - die door vriend en vijand

vanwege haar hybride karakter als zeer complex en ingrijpend wordt beschouwd -

is door verschillende juristen aangevoerd dat beginselen van doelmatigheid en

effectiviteit prevaleren boven rechtmatigheidsbeginselen. De bewijslastverdeling

in het derde lid van artikel 36e Sr, alsmede het sfo en in het verlengde daarvan

de afgesplitste ontnemingsprocedure, vormden in de aanloopfase de heetste

hangijzers.

De ontnemingswetgeving heeft primair een reparatoir karakter meegekregen, in-

houdende 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
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ogenschijnlijk ongestoord van hun buit kunnen genieten. Het maatschappelijke en

politieke debat rondom de totstandkoming van de ontnemingswetgeving heeft dui-

delijk gemaakt dat de centrale gedachte achter het afromen van criminele winsten

op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

Behalve de herstelgedachte is er gaandeweg het totstandkomingsproces ook 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 hen het meeste pijn doet: in de portemonnee.

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 dat

zij moeten worden ontmoedigd 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.

Los van de beweegredenen in strafrechtelijke zin hebben financiële argumenten een

belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de ontnemingswetgeving.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp zijn uiterst optimisti-

sche ramingen gepresenteerd. Het is opmerkelijk dat slechts weinigen kanttekenin-

gen hebben geplaatst bij deze schattingen. Het had de betrokkenen op voorhand

duidelijk kunnen en moeten zijn dat de omslag in de richting van een buitgerichte

aanpak de nodige tijd kost. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat het in de

meeste ontnemingsprocedures jaren duurt voordat tot tenuitvoerlegging - als het

daar al toe komt - kan worden overgegaan, had tot het inzicht moeten leiden dat de

door het ministerie van justitie verstrekte ramingen van realiteitszin gespeend

waren.

Zonder al te veel vooruit te willen lopen op de resultaten van dit onderzoek, kan wor-

den gesteld dat de veel te hoog gespannen - politiek gemotiveerde - verwachtingen

in termen van geldelijke opbrengsten als een boemerang op het beleid hebben terug-

gewerkt. 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 werd - toen duidelijk werd dat de taakstelling

bij lange na niet gehaald zou worden - een signaal aan de buitenwacht afgegeven,

dat allesbehalve motiverend werkte voor de actoren in het veld, die geacht werden

met de wetgeving aan de slag te gaan.
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Beleidsontwikkelingen sedert de

inwerkingtreding

De ontnemingswetgeving staat niet op zich, maar maakt deel uit van een groter ge-

heel, namelijk van beleid dat erop is gericht de opsporing meer vanuit een financiële

invalshoek plaats te laten vinden. In dit hoofdstuk wordt de beleidsmatige context

waarin de ontnemingsactiviteiten moeten gedijen, uiteengezet. Deze contouren-

schets grijpt aan de ene kant terug op een vergelijkbaar hoofdstuk uit het tweede

interimrapport (Nelen en Sabee, 1996), maar borduurt daar tegelijkertijd ook weer

op voort. Immers, beleid is over het algemeen allesbehalve statisch van aard en

gedurende de afgelopen twee jaren hebben zich ten aanzien van het ontnemings-

beleid - mede als gevolg van de zich rap ontwikkelende jurisprudentie - enkele

ingrijpende wijzigingen voorgedaan.

Het onderstaande overzicht dient als opmaat van de empirische beschrijving van

de wijze waarop in de praktijk tegen het ontwikkelde beleid wordt aangekeken en

- belangrijker nog - de mate waarin en de wijze waarop in de praktijk van de regel-

geving gebruik wordt gemaakt.

Aangezien de dataverzameling van dit onderzoek eind 1997 is afgesloten, kan niet

worden uitgesloten dat de praktijk bij het verschijnen van deze publicatie een aantal

beleidsontwikkelingen weer heeft ingehaald.

3.1 Centrale overheid en Openbaar Ministerie

3.1.1 De Projectgroep Plukze

Binnen het departement van Justitie, alsmede binnen de leiding van het OM, be-

stond reeds voor de beoogde datum van de 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. De Projectgroep Plukze heeft van 1 mei 1992 tot

1 juli 1994 gefunctioneerd. De projectgroep was een faciliterende en stimulerende

rol ten behoeve van de opsporingsinstanties, het OM en de zittende magistratuur

(ZM) toebedacht.1 De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke implementatie

1 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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van de ontnemingswetgeving en de daarmee gepaard gaande veranderingen berust-

te 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 veld-

organisaties 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 gebruikgemaakt werd van de nieuwe mogelijkheden om wvv af te

romen. Vooral het OM bleef in dezen in gebreke. Zowel bij de toepassing 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 bleken te zijn'verdampt' (dat wil zeggen: voor andere

doeleinden aangewend).

Teneinde het ontnemingsproces de broodnodige impuls te geven besloot de vergade-

ring van pg's begin 1994 tot een verdergaande intensivering van de implementatie

van het ontnemingsinstrumentarium. De belangrijkste injecties om binnen de arron-

dissementen tot een structurele aanpak van ontnemingszaken te komen bestonden

uit het opstellen van het Stappenplan voor de stimulering van Plukze en de oprich-

ting van het Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB).2 Op de positie van

deze instantie zal later in deze paragraaf worden ingegaan. Allereerst komt het

betreffende stappenplan kort aan bod. Met het stappenplan werd beoogd om:

- de samenwerking tussen het OM en de politie te 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 registratie-

systeem inzichtelijk moeten worden gemaakt welke belasting de toepassing van

de ontnemingsregelgeving met zich meebrengt en welke resultaten met het

ontnemen van wvv worden geboekt.

2 De naamstelling van dit bureau is later gewijzigd in Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar

Ministerie (BOOM). Aan de tevens veranderde taakstelling van het bureau wordt in paragraaf 3.1.3

aandacht besteed.
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Het stappenplan ging uit van een groeimodel. De eerste helft van 1994 werd aan-

gemerkt als een 'voorwaardenscheppende fase'. In de tweede helft van dat jaar zou

in alle negentien arrondissementen een'Plukzeplan' ontworpen moeten zijn en een

begin moeten zijn gemaakt met de aanpak van de organisatorische en administratie-

ve 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

contact-ovj's Plukze waren op ressortelijk niveau verenigd in het Ressortelijk Plukze

Overleg (RPO) - hieraan nam ook de advocaat-generaal (plukze-ag) 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 het 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, wat betekent dat hiermee de con-

tact-ag's zijn verdwenen. In dit overleg participeren respectievelijk een representant

van het hoofdofficierenberaad, een viertal materiedeskundigen (ovj's) vanuit de

parketten, vertegenwoordigers van het BOOM3, het BIRS, het parket-generaal, een

afgevaardigde vanuit de raad van hoofdcommissarissen en de projectleider van het

onderhavige onderzoek.4 De voorzitter van het LOO is nog steeds de pg-portefeuille-

houder 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 lande-

lijke OM-beleid en de ontnemingspraktijk. De facto wordt namelijk het ontnemings-

beleid in het LOO 'voorgekookt'. Zo is de door het BOOM geconcipieerde ontnemings-

richtlijn in dit forum uitgebreid van commentaar voorzien. Ook de herziene versies

van deze richtlijn komen indirect - formeel is uiteraard het college van pg's verant-

woordelijk voor het uitvaardigen van richtlijnen - uit de koker van het LOO. In de

volgende hoofdstukken zal op de daartoe geëigende plaatsen aandacht worden

besteed aan verschillende aspecten van de ontnemingsrichtlijn, waarbij tevens zal

3 Dit bureau voert ook het secretariaat van het LOO.

4 De laatste overigens in de hoedanigheid van toehoorder.
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worden aangegeven hoe de uitvoerders tegen de hierin opgenomen voorschriften

aankijken.

Op voorstel van het LOO werd door de vergadering van pg's voor 1995 als uitgangs-

punt genomen dat per zaaks-ovj gemiddeld tien ontnemingsvorderingen moesten

worden ingesteld. Het uitvaardigen van de 'tien-zakennorm' vormde een definitieve

bevestiging van het streven van het OM om de ontnemingswetgeving op een zo

breed mogelijk terrein in te zetten. Het OM voelde zich hierin gesteund door verschil-

lende gerechtelijke uitspraken (van onder andere het Hof Leeuwarden, 1 november

1995 en de Rechtbank Utrecht, 19 maart 1996) dat het toepassingsbereik van de

ontnemingswetgeving niet beperkt is tot slechts de grote criminele winsten.

De ondergrens voor het vorderen van een ontnemingsmaatregel is in de ontnemings-

richtlijn gesteld op ƒ1000. Conservatoire inbeslagneming is krachtens dezelfde

richtlijn in beginsel mogelijk bij een geschat wvv van minimaal f 10.000. Voor het

instellen van een sfo moet het geschatte wvv minimaal ƒ25.000 bedragen.

In het tweede interimrapport van dit onderzoek (Nelen en Sabee, 1996) werd gecon-

cludeerd dat binnen de staande en de ZM de nodige weerstand leefde tegen de tien-

zakennorm. In dat rapport werd aanbevolen de bedoelde norm los te laten en te

vervangen door een richtsnoer dat differentieert naar het zaaksaanbod per parket en

sector. Deze aanbeveling is niet overgenomen; de taakstelling van tien vorderingen

per zaaks-ovj is derhalve nog onverminderd van kracht.5 In hoofdstuk 5 zullen we

zien hoe de praktijk de tien-zakennorm vandaag de dag percipieert.

3.1.3 CABBIBOOM

Een belangrijke rol bij de uitvoering van de ontnemingswetgeving is weggelegd

voor het BOOM. Deze instantie werd in 1993 - toen nog onder de naam Centraal

Advies- en Beheersbureau Beslag - in het leven geroepen teneinde het OM - en in

mindere mate de opsporingsinstanties en de ZM - in complexe ontnemingszaken te

ondersteunen bij de uitvoering van de beslag-, de beheer- en de 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

5 In het LOO is een discussie gevoerd over de vraag of bij de bepaling van het aantal zaken niet een zekere

vorm van weging plaats z/u moeten vinden. De ene ontnemingszaak is tenslotte de andere niet. Voor-

gesteld werd om de zwaarte van een zaak tot uitdrukking te laten komen met behulp van een punten-

stelsel. Krachtens het voorstel in kwestie zouden: twee punten worden toegekend aan een 'kale' ont-

nemingszaak zonder beslag of sfo; drie punten extra worden toebedeeld aan zaken met machtiging tot

conservatoir beslag; vijf punten extra worden toegekend aan zaken met machtiging tot sfo. Hoewel

binnen het LOO sympathie voor dit voorstel bestond, is het nimmer ingevoerd. Dit laat onverlet dat het

BOOM bij zijn presentatie van de resultaten over 1997 (zie ook hoofdstuk 4) de relatieve zwaarte van de

ontnemingszaken heeft laten meewegen. Door het LOO is overigens wel bepaald dat afroomboetes niet

meetellen bij de taakstelling van tien vorderingen per zaaks-ovj per jaar. Afroming van wvv in milieu-

zaken langs de weg van de Wet Economische delichten (WED) evenmin. Schikkingen daarentegen

worden sinds een jaar wel verdisconteerd in de overzichten van het BOOM.
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de zaaks-ovj's uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de te nemen stappen in het

ontnemingstraject.

In de optiek van de geïnterviewden, die vanaf het eerste moment bij het implemen-

tatieproces betrokken zijn geweest, is de oprichting van het CABB van cruciale

betekenis geweest voor het verbreden van het draagvlak voor de ontneming van wvv.

Niettemin liep ook deze instantie spoedig tegen een aantal barrières op. Een respon-

dent verwoordt dit als volgt.

'Het CABB werd al vrij snel geconfronteerd met de starre budgetstructuur van

Justitie. Dat was jammer, want met de organisatie-adviseur die fungeerde als

manager ad interim was een man in huis gehaald die niet alleen uitermate

enthousiasmerend en inspirerend was, maar ook allerlei goede ideeën op tafel

legde en daarmee als een stoomwals door justitieland denderde. Zo'n organi-

satie-adviseur werkt heel verfrissend in een starre organisatie als het OM. Hij

confronteerde de verschillende partijen ook onmiddellijk met de consequenties

van zijn plannen. Dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat afspraken worden

nagekomen en dat je financieel gezien de ruimte krijgt om je plannen te ver-

wezenlijken. Aan de laatste twee aspecten heeft het ontbroken, waardoor het

proces langzaam begon te verzanden. Om een beeldspraak te gebruiken: de

manager ad interim sloeg met een moker een deuk in de muur, maar die bleek

van rubber en veerde even hard weer terug.'

Beheersmatig was het CABB de eerste jaren van zijn 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, ging de instantie

op in de OM-organisatie. Als gevolg van deze herschikking behoort advisering op

zaaksniveau aan de ZM formeel gezien niet langer tot de mogelijkheden.

De nieuwe positionering van het bureau ging niet alleen gepaard met een nieuwe

naam, maar ook met een aanzienlijke uitbreiding van taken en bevoegdheden.

Daarbij ging het in de eerste plaats om het bieden van beleidsondersteuning aan

de pg-portefeuillehouder. Daarnaast werd als kerntaak opgenomen het bieden van

ondersteuning aan het CJIB terzake van de executie van ontnemingsmaatregelen.

De derde wezenlijke verandering in het takenpakket van het BOOM was dat de zaaks-

ondersteuning aan ovj's in ontnemingszaken waarin gebruik wordt gemaakt van

instrumenten als het conservatoire beslag, het sfo en/of een schikking, beduidend

minder vrijblijvend is geworden dan voorheen het geval was: consultatie en melding

van zaken aan het BOOM is in een aantal - in de ontnemingsrichtlijn nader omschre-

ven - gevallen verplicht gesteld.

Ten behoeve van het verhogen van de financiële en civielrechtelijke kennis binnen

het OM en, in het verlengde daarvan, het vergroten van de mogelijkheden om daad-

werkelijk sturing te geven aan de opsporingsdiensten, is ruim een jaar geleden het

BOOM-adviesteam opgericht. Dit team bestaat uit een civiel jurist, twee register-

accountants en een ovj. Het team is op afroep beschikbaar om te adviseren in

lopend onderzoek en bij de afdoening van ontnemingszaken. Daarnaast verzorgt

het adviesteam voorlichtingsbijeenkomsten binnen de arrondissementen om de
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ontnemingsbereidheid te vergroten. Zo worden momenteel in samenwerking met

twee universitaire medewerkers op locatie 'opfrisdagen' ten behoeve van de staande

en de zittende magistratuur gehouden.

De aanwezigheid van twee registeraccountants in het BOOM-adviesteam laat overi-

gens onverlet dat in voorkomende gevallen gebruik kan worden gemaakt van de

mogelijkheid om financiële deskundigheid op ad hoc basis te betrekken van de

afdeling Forensische accountancy van de divisie Centrale Recherche Informatie

(DCRI) of van commerciële accountantskantoren. Met het oog op de inbreng van

de laatstgenoemde instellingen is een raamcontract met twee commerciële accoun-

tantskantoren gesloten.

Het BOOM beschikt over een - reeds in de CABB-periode in het leven geroepen -

help-desk, waartoe vertegenwoordigers van de gehele strafrechtsketen (opsporings-

instanties, OM, ZM) zich kunnen richten met juridische vragen. In de loop der jaren

is in toenemende mate een beroep op deze helpdesk gedaan. Daarnaast wordt het

veld ten minste zes keer per jaar door middel van een nieuwsbrief - momenteel

'BOOM-nieuws' geheten - geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op ont-

nemingsgebied. Het BOOM biedt, in samenwerking van Kluwer-Datalex, sinds 1 april

1996 alle relevante jurisprudentie aan op cd-rom.

Op initiatief van het BOOM zijn - ten behoeve van de problematiek rondom het

beheer en waardebehoud van in beslag genomen goederen - netwerken van des-

kundigen en bewaarders opgezet. Met de Dienst der Domeinen van het ministerie

van Financiën, die het leeuwendeel van de bewaringen voor zijn rekening neemt,

zijn werkafspraken gemaakt en op papier vastgelegd. Daarnaast zijn raamcontracten

gesloten met bijzondere bewaarders voor het geval een in beslag genomen voorwerp

bijzondere zorg vergt (bijvoorbeeld 'een oude meester') of als verkoop door deze

bewaarder naar verwachting een hogere opbrengst zal genereren.

Met het oog op een uniforme en gecentraliseerde vorm van afhandeling van het

conservatoire beslag is een geautomatiseerd systeem (conservatoir en executoriaal

beslagsysteem, Cebes) ontwikkeld, dat nog in 1998 operationeel zal moeten zijn. Dit

systeem heeft verregaande consequenties voor de arrondissementsparketten. Zodra

het beslag op arrondissementsniveau is geregistreerd6, worden de gegevens na twee

weken automatisch overgeseind naar het BOOM, dat de gang van zaken dan verder

afhandelt.

3.1.4 Centraal Justitieel Incasso Bureau

Tot medio 1995 waren de arrondissements- en ressortsparketten verantwoordelijk

voor de executie van door de rechter opgelegde ontnemingsmaatregelen. In deze

6 Hier zit overigens een belangrijk pijnpunt: indien het beslag namelijk niet onmiddellijk administratief

wordt verwerkt, krijgt het BOOM de desbetreffende informatie niet tijdig doorgeseind (zie verder

hoofdstuk 5).
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Tabel 2: Geraamde opbrengsten van de ontnemingswetgeving in miljoenen guldens

jaar Justitie Financiën totaal

1995 28 62 90

1996 35 75 110

1997 42 88 130

1998 48 102 150

situatie is in die zin verandering gekomen dat sindsdien op voordracht van het

college van pg's de tenuitvoerlegging is opgedragen aan het 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.

3.1.5 Coordinatie Commissie Plukze

In de beide interimrapporten van dit onderzoek is reeds vastgesteld dat de opbreng-

sten 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 en

de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding te betrekken bij het bewaken van de

voortgang van het beleid inzake ontnemingsactiviteiten. Met het oog op deze taak-

stelling is de Coordinatie Commissie Plukze (CCP) ingesteld, waarin representanten

van de departementen van justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën, een ovj, het

BOOM en de pg-portefeuillehouder ontnemingszaken zitting hebben. De laatste

fungeert 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 ontnemingsgebied; 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 tweederde deel van de ontnemings-

opbrengsten en justitie eenderde deel genereert, op juiste gronden is gebaseerd. In

tabel 2 is weergegeven hoe de ontnemingsopbrengsten volgens de door het minis-

terie van justitie bijgestelde ramingen er vanaf 1995 uit hadden moeten zien.

Een probleem, waarop ook de bovengenoemde werkgroep van de CCP is gestuit,

vormt het feit dat de opbrengsten die worden gegenereerd door criminele winsten

langs fiscale weg af te romen, niet als zodanig worden geregistreerd. Het laatste punt

vormt slechts één van de knelpunten die zich in de eerste jaren na inwerkingtreding

tussen de departementen van justitie en Financiën hebben geopenbaard. Waar

duidelijk is dat justitie qua geldelijke opbrengsten bij lange na niet aan de taakstel-
ling voldoet, bestaat er geen inzicht in de ontnemingsresultaten die in fiscale zin
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worden geboekt. Deze omissie klemt wat justitie betreft des te meer, nu de belasting-

dienst als gevolg van de toegenomen aandacht voor financiële facetten van crimina-

liteit binnen de opsporing meer en betere informatie omtrent de vermogenspositie

van bepaalde belastingplichtigen krijgt aangeleverd dan voorheen het geval was.

Daarmee zouden belastingaanslagen beter kunnen worden onderbouwd en meer

opbrengsten in fiscale zin kunnen worden gegenereerd.

In het verlengde van het voorgaande speelt ook de discussie over het opzetten van

een speciale financiële voorziening ten behoeve van de ontneming. Daarmee moe-

ten niet alleen 'excessieve' kosten worden gedekt; er wordt ook mee beoogd een

financiële prikkel te geven aan de opsporingsdiensten en het OM, zodat op deze

wijze meer aandacht aan ontneming wordt geschonken. Oorspronkelijk gingen de

gedachten in dit verband uit naar het oprichten van een ontnemingsfonds. Dit

- mede op Amerikaanse ervaringen7 gebaseerde - idee is echter inmiddels weer

verlaten. Zowel het feit dat een begrotingsfonds bij wet moet worden geregeld

- een langdurige en formele weg - als het gegeven dat de huidige opbrengsten de

instelling van een speciaal fonds (nog) niet rechtvaardigen, hebben de Werkgroep

Fondsvorming van de CCP doen besluiten de extra financiële voorziening te zoeken

in budgetteringsafspraken met het ministerie van Financiën. Uitgangspunt daarbij is

dat pas van de nieuwe voorziening gebruik mag worden gemaakt als de begrotings-

taakstelling wordt gehaald. Aangezien hierop voorlopig nog geen uitzicht bestaat,

zal van de zijde van het ministerie van Justitie en/of van Financiën de komende

jaren een extra financiële bijdrage noodzakelijk zijn.

Ook de vraag hoe de inspanningen van het OM en de belastingdienst op elkaar

moeten worden afgestemd, heeft de afgelopen jaren de nodige stof tot discussie

opgeleverd. Deze afstemming tussen strafrechtelijke en fiscale ontnemingsactivi-

teiten bleek in de praktijk regelmatig problemen op te leveren. Op dit punt is over-

eenstemming bereikt. De afspraken zijn neergelegd in de bijgestelde ontnemings-

richtlijn van 1 oktober 1997. Twee aspecten zijn in dit verband van wezenlijk belang.

Allereerst het uitgangspunt dat de belastingdienst de strafrechtelijke sanctionering

en ontneming van wvv zo min mogelijk belemmert. In de tweede plaats het voor-

schrift dat het OM in een vroegtijdig stadium contact zoekt met de belastingdienst

teneinde gezamenlijk te bezien of het strafrechtelijke traject, de fiscale weg, danwel

een combinatie van beide wordt gekozen om het wvv af te romen. Op een aantal

specifieke aspecten van deze regeling komen we later terug.

7 In de Verenigde Staten bestaan op federaal niveau twee van dergelijke fondsen. De opbrengsten van

justitiële ontneming stromen in het Asset Forfeiture Fund; fiscaal afgeroomd voordeel stroomt in het

Treasury Forfeiture Fund (Sabee, 1996). Uit deze fondsen kunnen op basis van een aantal vastgestelde

criteria vervolgens uitkeringen worden gedaan aan opsporingsdiensten die betrokken zijn geweest bij

de actie die tot confiscatie heeft geleid. Die uitkeringen vertegenwoordigen een evenredig gedeelte van

de opbrengst daarvan (Koers, 1997). Overigens heeft het LOO zich bij zijn beraadslagingen omtrent een

dergelijk fonds altijd verre gehouden van een mogelijk directe relatie tussen opsporingsactiviteiten en

fondsuitkeringen naar rato van die inspanningen.
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Het laatste punt van discussie tussen Justitie, Financiën - en in dit geval ook Binnen-

landse Zaken - dat op deze plaats wordt aangesneden, betreft de detachering van

medewerkers van de belastingdienst bij de BFO's. Inzet van deze discussie was de

verlenging in 1996 van het vier jaar daarvoor gesloten convenant, dat ertoe diende

de BFO's voor langere tijd van hoogwaardige financiële deskundigheid te voorzien.

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 het rendement van de inspanningen op het terrein van finan-

cieel 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.

In 1996 rolde een compromis uit de bus: aan de gedetacheerde medewerkers van de

belastingdienst werd de keuze gelaten definitief naar de politie over te stappen of 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 nog onvoldoende finan-

ciële expertise hadden opgebouwd, werd de mogelijkheid gecreëerd alsnog mede-

werkers van de belastingdienst aan te trekken. De ervaring leert dat de meeste ge-

detacheerde medewerkers van de belastingdienst inmiddels in dienst zijn getreden

bij de politie. In hoofdstuk 5 komen we hierop terug.

Het nieuw gesloten convenant had een looptijd tot 1 mei 1998. Vanaf die datum zijn

de regionale politiekorpsen wat betreft het treffen van een structurele voorziening

voor financiële expertise op zichzelf aangewezen.

Ter afsluiting van deze beschouwing over de CCP en de interdepartementale belan-

genstrijd willen we nog wijzen op een niet onbelangrijk detail. Uit de notulen van de

CCP kan worden opgemaakt dat de oorspronkelijke leden van dit overlegorgaan bij

vergaderingen steeds vaker verstek laten gaan en zich laten vertegenwoordigen door

ambtenaren met een lagere functieschaal. Zonder een oordeel te willen vellen over

de kwalitatieve inbreng van de laatste groep, zou deze constatering vragen kunnen

oproepen over de prioriteit die de drie betrokken departementen aan het overleg

toekennen.

3.2 Opsporingsinstanties

3.2.1 Een valse start?

In de eerste interimrapportage werd geconstateerd dat het ontnemen van criminele

winsten aanvankelijk een exclusieve aangelegenheid van de BFO's en - in fiscaal

opzicht - van de FIOD en van de controle-eenheden van de belastingdienst was.

Deze constatering staat haaks op het uitgangspunt om alle opsporingsambtenaren
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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 zogenaamde kerninstructeurs. Deze wer-

den 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 bleek om het gewenste doel te

realiseren. Daarnaast ontbrak - als gevolg van een gebrek aan belangstelling voor de

ontnemingsmaterie bij het midden- en het topkader van de politie - aanvankelijk een

planning- en 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 1996 ook niet op aan. Deze omissie is inmiddels

hersteld, althans in die zin dat vanuit het LOO - en overigens ook vanuit de CCP -

druk wordt uitgeoefend op de politie om zich aan de beleidsplannen te commit-

teren. Zo is, teneinde de afstemming tussen politie en justitie op lokaal niveau te

verbeteren, de parketten gevraagd met de politie afspraken te maken over onder

meer de aantallen processen-verbaal (pv's) met ontnemingscomponenten die de

politie moet aanleveren. Deze afspraken vormen één van de aandachtspunten in de

zogenaamde controleronde van de ressorts-pg's met hun hoofd-ovj's. Nog steeds

blijken dergelijke afspraken nog lang niet in alle arrondissementen te zijn gemaakt.

Ook zijn, ondanks twee aanmaningen van de minister van Binnenlandse Zaken aan

de korpschefs, nog lang niet overal de jaarplannen van de regiopolitie en die van de

parketten op elkaar afgestemd.

In het proces om de politie tot daadkracht te bewegen bij de buitgerichte opsporing,

speelde tot medio 1995 ook de begeleidingscommissie BFO's een belangrijke rol.

Deze commissie had een drieledige taak:

- de totstandkoming en het verder functioneren van een landelijk dekkend net-

werk van BFO's te begeleiden en ondersteunen;

- het voor de centrale overheid beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor bestuur-

lijke, justitiële en politiële autoriteiten;

- de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gevraagd, maar ook ongevraagd

adviseren over onderwerpen die verband houden met BFO's.

Eind 1995 besloot de Begeleidingscommissie BFO's haar activiteiten te staken. De

reden hiervoor was enerzijds de overlap met de taakstelling van de CCP, anderzijds

het gebrek aan mogelijkheden om de ontwikkelingen binnen de BFO's te sturen.

Bij het gebrek aan sturingsmogelijkheden speelde de omstandigheid dat de voor

de BFO's bestemde gelden `ongelabeld' naar de regio's vloeien een belangrijke rol,
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aangezien op deze wijze niet is na te gaan of de middelen voor de juiste doeleinden

zijn aangewend.

3.2.2 Financieel rechercheren

Werd de houding van het politiemanagement ten aanzien van de ontnemings-

regelgeving in het tweede interimrapport nog bestempeld als tamelijk onverschillig,

de afgelopen jaren heeft op dit punt een kleine beleidsmatige inhaalslag plaats-

gevonden. Een ontwikkeling die het ontnemingsvraagstuk van een nieuwe dimensie

heeft voorzien, is de toegenomen belangstelling van politie en justitie voor het

concept van 'financieel rechercheren'.8

In een rapport van de Adviescommissie Criminaliteit (ACC) van de Raad van Hoofd-

commissarissen (Project Financieel rechercheren, 1995) - in de wandelgangen

vanwege de afbeelding op het voorblad ook wel aangeduid als 'het rapport met het

vliegtuigje' - wordt het begrip financieel rechercheren omschreven als 'de gericht-

heid op geld in het kader van de criminaliteitsbeheersing, die een functie heeft op

drie 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 over-

heid.'

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 werd gemarkeerd door de

oprichting van het LILT. 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 danwel het georganiseerde verband

waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk vormen op de rechtsorde; voor de

opsporing en vervolging van misdrijven wordt een hoge mate van financiële en

8 Aan dit begrip werd aanvankelijk een verscheidenheid van betekenissen toegekend. Op de studiedag

Blik op de buit (1996) bepleitte minister van Justitie Sorgdrager dan ook een scherpere afbakening van

het begrip financieel rechercheren. Letterlijk zei ze daarover het volgende. 'De kern van het financieel

rechercheren is gelegen in een andere, op geldstromen gerichte, zienswijze. Maar met deze begrips-

omschrijving kunnen we niet volstaan. Voorkómen moet worden dat alles wat met opsporing en geld te

maken heeft onder de noemer "financieel rechercheren" wordt weggestopt. Het begrip wordt dan al

snel een lege huls.'
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fiscale deskundigheid noodzakelijk geacht. Het laatste onderstreept de nadruk die

naar verwachting door het LRT op financieel rechercheren zal dienen te worden

gelegd. Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat het LRT recentelijk is uitgebreid

met 35 fte's ten behoeve van grootschalige fraude-onderzoeken.

Financieel rechercheren dient echter geenszins een exclusieve aangelegenheid van

het LRT te worden. Het is expliciet de bedoeling dat ook op regionaal en interregio-

naal niveau deze zienswijze het rechercheproces aanzienlijk zal beïnvloeden en

verrijken. Met het oog hierop is in november 1996 onder supervisie van een stuur-

groep het project Financieel rechercheren gestart.9 De doelstelling van dit project is

dat financieel rechercheren zich binnen drie jaar moet hebben ontwikkeld tot een

integraal onderdeel van de handhavingsketen.

In het kader van dit project zijn drie deelprojectgroepen geformeerd: Georganiseer-

de criminaliteit, Horizontale fraudel0 en Ontneming. In dit rapport wordt om be-

grijpelijke redenen het accent gelegd op het eindrapport van de laatste deelproject-

groep, zonder daarbij overigens de dwarsverbanden met de bevindingen van de

andere twee uit het oog te verliezen.

Zowel in de stuurgroep als in de Deelprojectgroep Ontneming werd van meet af aan

het gebrek aan kennis over ontneming bij zowel de politie als het OM als een van de

voornaamste knelpunten beschuwd. In het eindrapport van de Deelprojectgroep

Ontneming wordt om deze reden extra veel aandacht besteed aan de organisatie,

de bedrijfsvoering, de benodigde deskundigheid en de inhoud van opleidingen. In

hoofdstuk 5 komen we op deze punten uitgebreid terug." Ook de bevindingen van

de deelprojectgroep inzake de juridische knelpunten, de internationale samen-

werking en de executie komen verderop in dit rapport op de daartoe meest geëigen-

de plaats aan de orde.

3.3 Recapitulatie

Vijf jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving kan worden geconsta-

teerd dat op beleidsniveau diverse pogingen ondernomen zijn om een (mede) op

geld gerichte opsporing en vervolging in de dagelijkse rechtshandhavingspraktijk

geïncorporeerd te krijgen. Na een aarzelende start heeft het OM - vooral door middel

van het BOOM en het LOO - de regie op dit vlak naar zich toegetrokken. Was in

managementkringen van de politie de eerste jaren nog sprake van terughoudend-

heid of zelfs desinteresse ten aanzien van de ontnemingsregelgeving, langzamer-

9 In deze stuurgroep waren respectievelijk het OM, de politie, de departementen van Justitie en Binnen-

landse Zaken, de BOD's en de private sector vertegenwoordigd. De stuurgroep stond onder leiding van

pg Steenhuis.

10 Met deze term wordt gedoeld op fraudevormen, waarvan niet de overheid het slachtoffer is, maar de

private en particuliere sector.

11 In paragraaf 5.1.1 zal ook aandacht worden besteed aan het op het bankwezen gerichte project Met

Kennis Bestrijden (MKB).
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hand is, mede door toedoen van het gelijknamige project, de aandacht voor

financieel rechercheren aanzienlijk toegenomen. Ontneming van wvv wordt als

een mogelijk sluitstuk van financieel rechercheren gezien.

Anders dan de toonzetting die het parlementaire debat inzake wetsontwerp nr.

21 504 indertijd kenmerkte, heeft het OM van meet af aan het uitgangspunt

gehuldigd dat de ontnemingsregelgeving niet exclusief moet worden ingezet bij

de bestrijding van de zware - georganiseerde - criminaliteit, maar dat het instrumen-

tarium zich leent voor toepassing op een zo breed mogelijk terrein.

Op het niveau van de centrale overheid tekent zich een spanningsveld af tussen

de ministeries van Justitie en Financiën. Dit wordt vooral manifest waar het de

verdeling van opbrengsten en het creëren van een extra financiële voorziening

ten behoeve van ontnemingsactiviteiten aangaat. Het'oormerken' van belasting-

opbrengsten als baten die voortvloeien uit de fiscale aanpak van criminele winsten,

is op interdepartementaal niveau onverminderd een punt van discussie. Hetzelfde

kan (op voorhand) worden gezegd ten aanzien van de eventuele uitvoering van het

voorstel van de CCP om met behulp van een speciale financiële voorziening ener-

zijds de 'excessieve' ontnemingskosten te dekken en anderzijds de ontneming van

wvv te stimuleren. Niettegenstaande de consensus die bestaat over de wenselijkheid

van een dergelijke financiële prikkel, behoeft men geen ziener te zijn om te voor-

spellen dat nog het nodige water door de Rijn zal stromen alvorens zal zijn bepaald

welke offers de verschillende departementen in dezen moeten brengen.
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Een kwantitatieve schets

In dit hoofdstuk wordt op basis van managementinformatie die verkregen is van het

BOOM, het parket-generaal en het departement van justitie in hoofdlijnen aangege-

ven wat - in kwantitatief opzicht - de stand van zaken op 1 januari 1998 was. In de

eerste twee paragrafen wordt aandacht besteed aan het aantal vorderingen dat

aanhangig is gemaakt, het soort van zaken waarin de ontnemingswetgeving wordt

toegepast, de aantallen zaken die op de verscheidene parketten in behandeling of

afgedaan zijn, het geschatte wvv in die zaken, enzovoort. In paragraaf 4.3 zal worden

aangegeven wat de opbrengsten van de wetgeving in de afgelopen jaren zijn geweest

en hoe deze zich verhouden tot de opbrengsten die waren begroot.

Zoals gezegd, gaat het in dit hoofdstuk om een overzicht op hoofdlijnen. Dit im-

pliceert dat niet aan alle cijfermatige informatie aandacht wordt besteed. Nadere

informatie omtrent het gebruik van de strafvorderlijke instrumenten (het conser-

vatoire beslag en het sfo), wordt in hoofdstuk 6 gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt

aandacht besteed aan de (geldelijke) verhouding tussen vorderingen en gerechtelijke

afdoeningen. In hoofdstuk 8 wordt uitgebreider stilgestaan bij de incasso van

ontnemingsmaatregelen.

In hoofdstuk 1 is al gewezen op het feit dat op de kwaliteit van het meeste materiaal

dat in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, het een en ander is aan te merken. Deze

gegevens moeten daarom vooral als indicaties worden opgevat.

4.1 Ontnemingsvorderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal ingestelde vorderingen in de periode 1995

t/m 1997. Uit de tweede kolom is op te maken dat vooral in 1995 het aantal vorderin-

gen is toegenomen, hoewel hierbij vermeld dient te worden dat de gegevens over

1993 en 1994 op basis van een reconstructie tot stand zijn gekomen: in die jaren

werd het aantal aanhangig gemaakte vorderingen namelijk niet geregistreerd.

Hiermee is pas begonnen met de in 1995 in werking getreden tien-zakennorm, die

bepaalt dat elke zaaks-ovj tien ontnemingsvorderingen per jaar dient in te stellen.

De cijfers in tabel 3 maken duidelijk dat de beoogde doelstelling in 1995 - en ook in

de jaren daarna - slechts voor ongeveer de helft werd gehaald.

Vanwege het feit dat het bepalen van de aantallen zaaks-ovj's per parket een moei-

zame en soms ook discutabele aangelegenheid bleek, ging het BOOM in 1997 over

op een andere werkwijze. Vanaf 1 januari van dat jaar zijn de afspraken die per

parket in het kader van de planning- en controlecyclus worden gemaakt, bepalend.

Dit heeft voor 1997 geresulteerd in een taakstelling van 1.985 in te stellen ont-

nemingsvorderingen, een streefgetal dat substantieel lager is dan de 2.670 vorde-
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Tabel 3: Aantallen ingestelde ontnemingsvorderingen, totaal per jaar en gemiddeld per

zaaks-ovj
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jaartal totaal aantal vorderingen gemiddeld per zaaks-ovj

1993 68

1994 374

1995 1.075 4,2

1996 1.306 5,1

1997 1.424 5,3**

* Onbekend.

** Op basis van het aantal zaaks-ovj's van 1996.

Bron: BOOM, kwartaaloverzichten.

ringen die aanhangig gemaakt hadden moeten worden als de tien-zakennorm on-

verkort van kracht zou zijn geweest.' Met 1.424 ingestelde ontnemingsvorderingen

werd echter ook het bijgestelde streven niet bereikt: de 'teller' is in 1997 op 72%

blijven steken.

Verschillen tussen arrondissementsparketten

De mate waarin de arrondissementsparketten2 aan de normen - de tien-zaken-

richtlijn, danwel de managementafspraken uit 1997 - voldoen, varieert zeer. In

tabel 4 is een overzicht gegeven waarin voor de jaren 1995 t/m 1997 een rangorde

in de prestaties van de parketten - in termen van aantallen aanhangig gemaakte

ontnemingsvorderingen - is opgenomen.3

Uit de tabel is af te lezen dat de arrondissementsparketten Roermond, Breda

en Almelo de enige parketten zijn die over de jaren heen gemiddeld de normen

hebben behaald.

De totaalscore in de rechterkolom van tabel 4 doet weinig recht aan de parketten

die - zonder tot de 'koplopers' van 1997 te behoren - een opgaande lijn in het aantal

ingestelde vorderingen vertonen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het arrondissements-

parket Haarlem, dat, met een score van 35%, matig begon in 1995, maar in 1997 in

ieder geval 98% van het aantal afgesproken vorderingen wist in te dienen. Daarnaast

dient te worden opgemerkt dat de aantallen ingestelde vorderingen weinig zeggen

1 Uitgaande van het aantal zaaks-ovj's in 1996.

2 Uitgezonderd het 'landelijke parket in oprichting', te weten het huidige Landelijk Bureau Openbaar

Ministerie (LBOM). Navraag leerde dat men zich op dit bureau in de periode van 1995 t(m 1998 niet of

nauwelijks met ontneming heeft beziggehouden. Tot 1 januari 1998 waren er nog geen ontnemings-

vorderingen aanhangig gemaakt; noch was er getransigeerd of geschikt.

3 Hoewel in de laatste kolom van tabel 4 feitelijk verschillende normen worden gemiddeld, geven de

percentages in ieder geval een indicatie van de mate van constantheid, waar het het instellen van

ontnemingsvorderingen betreft.
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Tabel 4: Prestaties per arrondissementsparket ten opzichte van het in te stellen aantal

ontnemingsvorderingen, periode 1995-1997, in %
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1995 . % 1996 % 1997` Wo 1995-1997" %

Breda 100 Roermond 139 Almelo 141 Roermond 113

Roermond 97 Almelo 130 Zwolle 132 Breda 108

Utrecht 84 Groningen 114 Leeuwarden 125 Almelo 106

Assen 69 Breda 109 Breda 116 Zwolle 88

Zwolle 65 Utrecht 92 Roermond 104 Utrecht 83

Maastricht 52 Leeuwarden 90 Haarlem 98 Leeuwarden 78

Almelo 47 Zwolle 68 Rotterdam 80 Groningen 73

Den Bosch 41 Haarlem 49 Utrecht 74 Haarlem 61

Haarlem 35 Assen 48 Arnhem 72 Den Bosch 50

Groningen 34 Den Bosch 48 Groningen 71 Assen 48

Alkmaar 29 Alkmaar 43 Den Haag 71 Alkmaar 44

Arnhem 22 Dordrecht 43 Den Bosch 60 Rotterdam 43

Den Haag 22 Rotterdam 37 Alkmaar 60 Den Haag 41

Dordrecht 21 Zutphen 30 Middelburg 60 Arnhem 40

Amsterdam 19 Den Haag 29 Zutphen 40 Dordrecht 34

Leeuwarden 18 Arnhem 27 Amsterdam 40 Maastricht 31

Rotterdam 11 Maastricht 26 Dordrecht 38 Zutphen 26

Zutphen 9 Amsterdam 15 Assen 27 Amsterdam 25

Middelburg 8 Middelburg 1 Maastricht 16 Middelburg 23

Op basis van managementafspraken.

Gemiddelde over de gemiddelden per jaar.

Bron: BOOM, kwartaaloverzichten.

over de mate van het gebruik van het strafvorderlijke instrumentarium en over de

hoogte van de ingestelde vorderingen. Zo blijkt uit de cijfers van het BOOM dat een

parket als Amsterdam relatief meer vorderingen heeft ingesteld waarin sprake was

van conservatoir beslag en/of van een sfo dan 'koploper' Roermond. Indien de

gemiddelde hoogte van de vorderingen als maatstaf wordt genomen, zakt het

laatstgenoemde parket zelfs naar de onderste regionen van de ranglijst.

Het soort van zaken waarin de ontnemingswetgeving wordt toegepast

De ontnemingswetgeving wordt vooral gehanteerd in zaken waarin sprake is van

(al dan niet gekwalificeerde) diefstal of in zaken waarin een drugsdelict is gepleegd

(tabel 5). Deze beide categorieën vertegenwoordigen elk iets meer dan een derde van

het aantal zaken. Het feit dat deelname of leidinggeven aan een criminele organisatie

(artikel 140 Sr) onder de rubriek openbare orde wordt geboekt, maakt dat het aandeel

van drugsdelicten naar alle waarschijnlijkheid nog groter is.

De sterke vertegenwoordiging van drugszaken werd ook al manifest in de analyse

van BFO-zaken gedurende de tweede fase van het onderzoek: 44% van die zaken

was aan drugs gerelateerd (Nelen en Sabee, 1996). Uit de analyse van de 'hofzaken'
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Tabel 5: Soort van zaken waarin de ontnemingswetgeving wordt gehanteerd, naar eerst

geregistreerde delict, jaren 1996 en 1997

soort zaak
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aantal Wo"

diefstal 1.125 37

drugsdelicten 1.139 38

economische delicten 114 4

fraude/bedrog 315 10

openbare orde 258 9

overig 80 3

totaal 3.031 100

Door afrondingen tellen de percentages niet exact tot 100 op.

Bron: Parket-generaal.

Tabel 6: Voordeelsinschatting (in guldens) van in Compas geregistreerde ontnemings-

zaken, jaren 1996 en 1997, in % (N=2.269)

voordeelsinschatting

tot 1.000 2

1.000 - 10.000 44

10.000 - 25.000 20

25.000 - 100.000 22

100.000 - 1.000.000 12

meer dan 1.000.000 1

Door afrondingen tellen de percentages niet exact tot 100 op.

Bron: Parket-generaal.

tijdens het afsluitende stadium van het onderzoek kwam zelfs een oververtegen-

woordiging (52%) van drugszaken naar voren.4

Voordeelsindicatie

In Compas is voor de registratie van ontnemingszaken een veld opgenomen waar-

in kan worden aangegeven wat - naar schatting - het wvv in de desbetreffende zaak

bedraagt. In tabel 6 is weergegeven wat de voordeelsindicatie van de in de jaren 1996

en 1997 geregistreerde ontnemingszaken bedroeg. Geconstateerd kan worden dat

twee derde van de zaken betrekking heeft op een geschat voordeel van minder dan

ƒ25.000.

4 Het feit dat dit percentage zo'n 15% hoger is dan bij de cijfers van het parket-generaal, is waarschijnlijk

(deels) in de volgende omstandigheid gelegen. Bij de hofzaken zijn alle delicten van de zaak bekeken,

waar voor de cijfers van parket-generaal geldt dat deze op het eerstgeregistreerde delict betrekking

hebben.
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Tabel 7: Aantallen ontnemingszaken over de periode 1995 t/m 1997 op arrondissements-

niveau

1995 1996 1997

ontnemingszaken in behandeling 1.115 1.475 2.499

afgedaan via schikking/transactie 27 63 54

door rechtbanken afgedaan 548 932 990

maatregelen waartegen hoger beroep is ingesteld 217 306 315

Bron: BOOM, kwartaaloverzichten.

Tabel 8: Aantallen ontnemingszaken over de periode 1995 t/m 1997 op ressortsniveau

1995 1996 1997

ontnemingszaken in behandeling 131 207 359

door gerechtshoven afgedaan 81 167 257

maatregelen waartegen cassatie is ingesteld 33 42 66

Bron: BOOM, kwartaaloverzichten.

4.2 De afdoening van zaken

De forse verhoging van het aantal ingestelde vorderingen in 1995 - en de geringe

groei in de jaren daarna - heeft er logischerwijze toe geleid dat er meer zaken in

eerste en tweede aanleg zijn afgedaan. Het meest pregnant geldt dit voor 1996. Uit

tabel 7 is op te maken dat de arrondissementsrechtbanken in dat jaar 70% meer ont-

nemingsvorderingen hebben behandeld dan in het jaar daarvoor. Voor de gerechts-

hoven geldt voor deze perioden dat er sprake is van meer dan een verdubbeling van

het aantal opgelegde maatregelen (tabel 8).

Voor 1997 is er slechts sprake van een geringe stijging van het aantal ontnemings-

zaken dat door de rechtbanken is afgedaan. Bij de hoven is weliswaar sprake van

een relatief grotere toename, maar dit is een gevolg van het feit dat de toename van

zaken in 1996 bij de rechtbanken later doorwerkt bij de hoven. Dit brengt met zich

dat de rechtbankgegevens maatgevender zijn en die wijzen op stagnatie. Hiervoor is

ook een aanwijzing te vinden in het aantal schikkingen en transacties:5 op dit punt is
er zelfs sprake van een lichte daling.

Het is uiteraard zeer wel mogelijk dat de pogingen om het 'stuwmeer' aan in behan-

deling zijnde ontnemingszaken (zie tabel 7) weg te werken, de komende jaren zullen

leiden tot een substantieel groter aantal opgelegde ontnemingsmaatregelen.6

5 Navraag bij enkele arrondissementsparketten leerde dat de gegevens in tabel 7 vooral betrekking heb-

ben op de schikking. Voor zover er wordt getransigeerd, wordt expliciet in de transactie opgenomen

dat deze buitengerechtelijke afdoening zich tevens uitstrekt tot het wvv. Overigens komt deze figuur

frequenter voor in 'Terwee-zaken' (artikel 36f Sr).
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Tabel 9: Hoogte van de opgelegde betalingsverplichtingen (in guldens) in eerste aanleg,

jaren 1996 en 1997, in % (N=983)

hoogte opgelegde betalingsverplichting

tot 1.000 9

1.000 - 10.000 56

10.000 - 25.000 18

25.000 - 100.000 13

100.000 - 1.000.000 5

meer dan 1.000.000 1

* Door afrondingen tellen de percentages niet exact tot 100 op.

Bron: Parket-generaal.

Opgelegde betalingsverplichtingen

In 983 van de in 1996 en 1997 in Compas geregistreerde zaken is bekend wat het

vonnis in de ontnemingszaak is geweest (tabel 9). Uit de tabel kan worden herleid

dat in 82% van de zaken waarin sprake is van een toegekende ontnemingsmaat-

regel, een betalingsverplichting van minder dan ƒ25.000 is opgelegd.

4.3 Kosten en baten

In tabel 10 wordt in de eerste twee rijen weergegeven wat de waarde is van de door

de rechtbanken en de hoven opgelegde maatregelen. Bij de rechtbanken is er de

laatste jaren sprake van een stijgende lijn, iets dat - hoewel er een toename is ge-

weest in opgelegde maatregelen - niet voor de hoven opgaat. Op basis van de cijfers

uit de tabel kan worden geconstateerd dat er door de rechtbanken en de hoven in de

periode van 1993 t/m 1997 voor 162,6 miljoen gulden aan maatregelen is opgelegd.

Overigens is de kans reëel aanwezig dat dit getal door dubbeltellingen - zaken die

zowel in eerste als in tweede aanleg in de overzichten zijn gekomen - een overschat-

ting is.

Van de bijna 163 miljoen gulden aan opgelegde betalingsverplichtingen is door de

arrondissements- en ressortsparketten gedurende vijf jaar - volgens eigen opgave -

bijna 10 miljoen gulden geïncasseerd. Gevoegd bij de geïncasseerde schikkingen en

transacties (10,8 miljoen) en het door het CJIB geboekte deel (12,5 miljoen)7, komt

het totaal aan geïncasseerde gelden op 33,2 miljoen gulden.

6 Wat de oorzaken of redenen voor de toename in het aantal in behandeling zijnde ontnemingszaken

zijn, is in dit verband niet te achterhalen. Navraag bij het parket-generaal leerde in ieder geval dat in

1997 niet of nauwelijks sprake was van een groei in het totaal van in behandeling zijnde strafzaken.

7 Zie hiervoor hoofdstuk 8. Daarop vooruitlopend dient echter reeds te worden vermeld dat de 12,5

miljoen die bij het CJIB staat geboekt, niet alleen betrekking heeft op de gelden die zijn geïncasseerd,

maar dat in dit bedrag ook andere 'afdoeningswijzen' zijn meegenomen.



Een kwantitative schets

Tabel 10: Financiële stand van zaken over alle arrondissements- en ressortsparketten (in

miljoenen guldens), periode 1993 t/m 1997

waarde opgelegde ontnemingsmaatregelen

door rechtbanken

waarde opgelegde ontnemingsmaatregelen

door hoven

geïncasseerde schikkingen / transacties

geïncasseerd door arrondissements-

parketten

geïncasseerd door ressortsparketten
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1993 1994 1995 1996 1997 totaal

15,06 15,33 16,88 33,58 51,75 132,60

0,88 10,21 5,78 6,63 6,50 30,00

0 0,53 2,95 1,59 5,70 10,77

0,15 0,38 0,83 0,1 0,37 1,83

0,02 6,01 1,07 0,97 0 8,07

Bron: BOOM, kwartaaloverzichten.

Met dit bedrag wordt de begrote opbrengst bij lange na niet behaald. Op grond van
de - overigens naar beneden bijgestelde - interdepartementale ramingen had op 1

januari 1998 een bedrag van 112 miljoen geïncasseerd moeten zijn.8 De huidige door

het BOOM geregistreerde opbrengsten vertegenwoordigen daar 30% van.

De door het departement van Justitie geregistreerde - en daarmee officiële - op-

brengsten zijn echter substantieel lager. In het rapport van het Kernteam Onderzoek

Ontvangsten Rechtspleging (KOOR) van 6 februari 1998 is aangegeven dat er daad-

werkelijk 20 miljoen gulden aan ontnemingsgelden op de rekening van justitie is

bijgeschreven.9 Het verschil tussen dit bedrag en de 33 miljoen van het BOOM wordt

enerzijds veroorzaakt door in het buitenland uitgewonnen beslagen (waarvan de

opbrengsten in het desbetreffende land blijven; zie verder hoofdstuk 8) en ander-

zijds door de uiteenlopende registratiewijzen.

Uitgaande van een opbrengst van 20 miljoen gulden zou 18% van de doelstelling zijn

behaald. Deze constatering heeft er dan ook bij het KOOR toe geleid de aanbeveling

te doen om'de huidige meerjarenramingen in een reëler perspectief te plaatsen'. Zo

stelt men voor om het voor 1998 begrote bedrag bij te stellen van 48 naar 8 miljoen

gulden.

8 In de bijgestelde ramingen zijn de oorspronkelijk begrote opbrengsten voor 1993 (27 miljoen gulden)

afgeboekt. In de ramingen zijn overigens ook de begrote ontvangsten voor de bestrijding van de

georganiseerde criminaliteit meegerekend.

9 De financiële administratie van Justitie werkt met code 8293 voor 'opbrengsten in ontnemingszaken'

en code 8294 voor 'opbrengsten verbeurdverklaarde gelden'. In één grote zaak - die in eerste instantie

onder code 8294 was weggeschreven - is besloten de opbrengsten (aangezien het om feiten van voor

1993 draaide) alsnog onder code 8293 onder te brengen.
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Kosten

De ontnemingswetgeving heeft vanzelfsprekend tot een werklastverhoging bij de

opsporingsdiensten en de staande en de zittende magistratuur geleid, maar in het

kader van dit onderzoek kan niet worden aangegeven wat de werkelijke kosten

hiervan zijn geweest. Op basis van informatie van de directie Financieel-Econo-

mische Zaken van het ministerie van justitie is wel aan te geven welke kosten zijn

begroot. Het gaat hierbij in de periode 1993 tlm 1997 om een bedrag van 24,7

miljoen gulden per jaar.10

Op de kostenpost van justitie drukt ook het BOOM, dat werkt met een budget van 1,8

miljoen gulden voor personele en materiële kosten en dat een post van 1,5 miljoen

gulden voor gerechtskosten (onder andere beslagkosten en uitgaven in verband met

in te huren expertise) in de boeken heeft staan. Het totaal aan begrote kosten komt

daarmee voor de gehele periode op 123,5 miljoen gulden.

4.4 Recapitulatie

In de periode 1993 t/m 1997 is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen vooral

in 1995 sterk toegenomen, om daarna tamelijk constant te blijven. Ook in het aantal

afdoeningen buiten zitting is geen groei te bespeuren. Er lijkt, met andere woorden,

sprake van stagnatie. Het beoogde aantal vorderingen - gebaseerd op de in 1995 in

werking getreden tien-zakennorm - is slechts voor ongeveer de helft behaald.

De relatieve verschillen tussen de parketten zijn - in termen van het aantal ingestel-

de ontnemingsvorderingen - aanzienlijk. In de arrondissementsparketten Roer-

mond, Breda en Almelo worden meer vorderingen ingesteld dan de norm gebiedt.

De parketten Zutphen, Amsterdam en Middelburg komen gemiddeld slechts tot

ongeveer 25% van de opgelegde doelstelling. Dat aantallen vorderingen alleen voor

het meten van prestaties niet zaligmakend zijn, moge blijken uit het feit dat de zaken

van het parket Amsterdam gemiddeld betrekking hebben op een hoger voordeel dan

die van het parket Roermond. Hetzelfde geldt - mutatis mutan-dis - voor de mate van

gebruik van het strafvorderlijke instrumentarium (in casu het conservatoire beslag

en het sfo) in die zaken.

Ontnemingszaken blijken vooral betrekking te hebben op (al dan niet gekwalifi-

ceerde) diefstal en drugsdelicten. Beide categorieën zijn elk goed voor ongeveer een

derde. De kwalificaties fraude en bedrog vertegenwoordigen 10% van de zaken.

Het geschatte voordeel blijkt in twee derde van de in de 1996 en 1997 op de arron-

dissementsparketten geregistreerde zaken lager te zijn dan ƒ25.000. In de gevallen

waarin daadwerkelijk in die jaren een ontnemingsmaatregel in eerste aanleg is

10 Het leeuwendeel van dit bedrag betreft kosten die door Binnenlandse Zaken ten behoeve van de

politie - inclusief de BFO's - zijn gemaakt. Hoewel er tegenwoordig aan de politieregio's (zie ook

hoofdstuk 3) geen doeluitkeringen ten behoeve van de BFO's meer plaatsvinden, kan worden afgeleid

dat de kosten voor de BFO's 13,5 miljoen gulden bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal fte's

(135) waarmee de BFO's conform de 'blauwdruk' van start zijn gegaan.
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opgelegd, blijkt dat de betalingsverplichting in 82% van de zaken minder dan

ƒ25.000 bedraagt. Wat dat betreft, kan worden geconcludeerd dat het merendeel

van de zaken geen betrekking heeft op zaken die tot de zware of de georganiseerde

criminaliteit kunnen worden gerekend.

Op de rekening van het ministerie van Justitie is in de aflopen vijf kalenderjaren

20 miljoen gulden bijgeschreven, geboekt als 'opbrengsten in ontnemingszaken'.

Dit betekent dat de begrote opbrengsten, 112 miljoen gulden voor de periode 1993

t/m 1997, bij lange na niet zijn gehaald: de 'teller' is op 18% blijven steken. Gezien

het feit dat de totale kosten die met de wetgeving zijn gemoeid, voor dezelfde

periode op 123,5 miljoen gulden zijn begroot, kan worden geconstateerd dat

de opbrengsten vooralsnog in schril contrast tot de kosten staan.

77
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Kennen, kunnen en willen

Hoofdstuk 4 werd afgesloten met de constatering dat de ontnemingswetgeving noch

in termen van geldbedragen, noch in termen van aantallen zaken beantwoordt aan

de verwachtingen die op beleidsniveau leefden. Een belangrijke verklaring hiervoor

is reeds aangedragen in de hoofdstukken 2 en 3, namelijk dat deze verwachtingen

eenvoudigweg te hooggespannen waren. Bij de totstandkoming van de wetgeving is

onvoldoende rekening gehouden met de aanloopproblemen waarmee de inwerking-

treding van elke wet nu eenmaal gepaard gaat. Tevens zijn - om enigszins vooruit te

lopen op de bevindingen die in de volgende hoofdstukken worden gepresenteerd -

de mogelijkheden van deze specifieke wetgeving overschat. Daarnaast is wat de

financiële taakstelling betreft, voorbijgegaan aan het gegeven dat de executie van

ontnemingszaken een kwestie van lange adem is. Vaak duurt het jaren voordat een

gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat en met de tenuitvoerlegging

kan worden begonnen. Het lag, met andere woorden, voor de hand dat gedurende

de eerste jaren de kosten de baten zouden overstijgen. Ten slotte mogen ook de

internationale (beslag)perikelen als complicerende factor niet onvermeld blijven;

hierop zal uitgebreider worden ingegaan in hoofdstuk 9.

Ondanks de geringe validiteit van de vooronderstellingen zou het te gemakkelijk

zijn om de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan in het implementatieproces,

geheel aan dit aspect toe te schrijven. De overspannen verwachtingen hebben de

motivatie van de betrokkenen weliswaar niet bevorderd, maar reeds uit de twee

interimrapportages werd duidelijk dat de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van de

ontnemingswetgeving door een aantal specifieke factoren belemmerd worden. De

complexiteit van de wetgeving is daar één van. In de volgende hoofdstukken worden

de belangrijkste juridische knelpunten belicht. In dit hoofdstuk richten we ons op

de kritische succes- en faalfactoren die direct samenhangen met de organisatie en

de cultuur van de diverse veldorganisaties die met de ontnemingswetgeving te

maken hebben. De in hoofdstuk 1 genoemde kernelementen kennen, kunnen en

willen vormen het analysekader voor deze beschrijving.) Deze elementen zullen

worden nagelopen voor achtereenvolgens het OM, de ZM, de politie, de bijzondere

opsporingsdiensten en de advocatuur.

1 De enige restrictie in dit verband is dat nog slechts mondjesmaat aandacht zal worden besteed aan de

gepercipieerde helderheid en eenduidigheid van de wetgeving. Hiervoor is uitgebreid plaats ingeruimd

in de volgende hoofdstukken.
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Aanwezige deskundigheid en ervaring

Door vrijwel alle respondenten is op enigerlei wijze gerefereerd aan het feit dat het

OM voldoende deskundigheid ontbeert om - in het bijzonder de meer gecompliceer-

de - ontnemingszaken tot een goed einde te brengen. Ook in de twee interimrappor-

tages kwam deze tekortkoming sterk naar voren. Als er al ervaring is opgedaan met

ontneming van wvv, dan blijkt deze vooral betrekking te hebben op de relatief kleine

en eenvoudige zaken. Voor de afhandeling van deze zaken blijkt een basaal kennis-

niveau toereikend. Niettemin valt uit het onderzoeksmateriaal af te leiden dat ook

bij de aanpak van de kleine zaken zich zo nu en dan ernstige tekortkomingen in

kennis openbaren. In hoofdstuk 7 zullen we dit aan de hand van een aantal praktijk-

voorbeelden nader toelichten.

In de optiek van de meeste respondenten heeft de tien-zakennorm ertoe geleid dat

ovj's tenderen in de richting van het aanbrengen van vooral kleine zaken, teneinde

zo snel en gemakkelijk mogelijk aan de taakstelling te voldoen. Ervaring met de

moeilijkere aspecten van de ontnemingswetgeving, zoals conservatoire inbeslag-

neming en het sfo, wordt op deze wijze niet of nauwelijks opgedaan. Een ovj ver-

woordde zijn kritiek als volgt.

`Aan het creëren van een aanjaaginstrument om iedereen aan de materie te laten

ruiken, is op zichzelf niets verkeerd, sterker nog, zoiets is alleen maar toe te jui-

chen. Het heeft echter weinig zin als die ervaring inhoudelijk gezien zo beperkt

is dat je er nauwelijks iets wijzer van wordt. Bovendien wordt alleen maar

gekeken naar het aantal zaken dat je aanbrengt, en niet naar wat er uiteindelijk

met je vorderingen gebeurt. Op deze manier creëer je mechanismen als het

"zetten van streepjes aan de balk" en daar was het met de tien-zakennorm toch

niet om begonnen.'

Uiteraard mag van ovj's, wier zaaksaanbod vooral bestaat uit de kleine en de middel-

grote zaken, een lager deskundigheidsniveau worden verlangd dan van ovj's die

werken binnen de gespecialiseerde eenheden. De laatste categorie zou idealiter,

behalve over een grondige kennis van de ins and outs van de ontnemingswetgeving

moeten beschikken over een zekere mate van civielrechtelijke en financiële deskun-

digheid. Opmerkelijk is dat in de literatuur, maar ook door de meeste respondenten

uit het onderhavige onderzoek, vooral gehamerd wordt op de noodzaak van het

vergroten van de financiële deskundigheid binnen de parketten. Uit kringen van de

politie, maar vooral de ZM, komen evenwel ook signalen dat het OM dringend meer

civielrechtelijke deskundigheid in de organisatie dient in te bouwen. Hierop is ten

tijde van de totstandkoming van de ontnemingswetgeving overigens ook al gewezen

door onder andere Josephus Jitta (1993). Volgens deze auteur heeft de introductie

van diverse civielrechtelijke elementen in het straf(proces)recht met zich gebracht

dat alle bij de ontnemingswetgeving betrokkenen - in het bijzonder de leden van de
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staande magistratuur - hun kennis van het zaken-, vennootschaps-, faillissements-

en beslagrecht dringend dienen op te halen.

De interviews en de casestudies wijzen uit dat de waarschuwende woorden van

Josephus Jitta aan actualiteitswaarde nog niets hebben ingeboet: op het gebied

van het burgerlijk (proces)recht wacht het OM nog een belangrijke inhaalslag. Ovj's

blijken onverkort sterk strafrechtelijk georiënteerd te zijn, hetgeen problemen op-

levert bij gecompliceerde beslagzaken, samenloop met faillissementsprocedures

enzovoort.

Zoals gezegd, zijn de meeste respondenten - zowel binnen als buiten het OM - de

mening toegedaan dat ook de financiële deskundigheid binnen het OM moet worden

uitgebreid. De noodzaak hiertoe vloeit slechts ten dele voort uit de toegenomen

aandacht voor voordeelsontneming en moet in een breder verband worden gezien,

namelijk in het perspectief van het financieel rechercheren. De overtuiging bestaat

dat ovj's met enige financiële bagage - sommige respondenten noemen in dit ver-

band overigens (gespecialiseerde) parketsecretarissen in één adem - beter in staat

zijn het, mede op financiële gegevens geënte, opsporingsonderzoek te sturen en de

financiële rapportages van de opsporingsdiensten te toetsen. Dit maakt hen minder

afhankelijk van de opsporingsdiensten en biedt hun meer mogelijkheden om tijdens

voortgangsbesprekingen een gefundeerd oordeel te vellen over de vraag of een

financieel onderzoek moet worden voortgezet, en zo ja, in welke richting.

Het laatste betekent in de beleving van de meeste OM-respondenten overigens niet

dat de ovj op detailniveau evenveel hoeft te weten van de materie als een gespeciali-

seerde opsporingsambtenaar. Het verschil in taken en verantwoordelijkheden werpt

ook zijn schaduw over de binnen de verschillende _diensten benodigde deskundig-

heden, aldus deze respondenten.

'Als officier zet ik de grote lijnen uit, maar dat betekent niet dat ik hoef te recher-

cheren en financieel breed onderlegd hoef te zijn. Rechercheren doet het op-

sporingsteam en daarbinnen is, afhankelijk van het type onderzoek, specifieke

expertise nodig. Ik blijf meer op afstand, al moet ik in grote lijnen wel snappen

wat ze willen en wat ze aan het doen zijn. Mijn belangrijkste taak is om de recht-

matigheid en doelmatigheid van de handelingen die tijdens het onderzoek wor-

den verricht, te toetsen. Soms komen opsporingsambtenaren bij me met vragen

of opmerkingen ten aanzien van specifieke aspecten van het onderzoek die ik

ook niet één, twee, drie kan doorgronden. Dan moet je je niet te groot voelen,

laten merken dat je niet alles weet, maar tegelijkertijd moetje ervoor waken dat

ze je overbluffen. Door nuchter en logisch te blijven nadenken en vooral dóór te

vragen kom je meestal een heel eind.'

Een collega van deze ovj voegde hier het volgende aan toe.

'Natuurlijk moet de deskundigheid van zowel opsporingsambtenaren als ovj's

omhoog. Maar eigenlijk denk ik wat het OM betreft dan helemaal niet aan finan-

ciële bollebozen, maar aan ovj's die uit ervaring weten wat recherchewerk in-

houdt. We kunnen wel iedereen naar de cursus sturen, maar daar leer je niet wat

financieel rechercheren is, dat leer je in de praktijk. Ik zou er wel voor zijn om
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een paar ovj's een tijd mee te laten lopen met een belangrijk financieel onder-

zoek. Als je dat laat trekken door één, twee ervaren mensen, sleept dat de rest

van de betrokkenen in kennis en ervaring mee.'

De bovenstaande citaten hebben betrekking op financieel rechercheren in de brede

zin van het woord. Beperken we ons tot de ontneming van wvv, dan moet worden

geconstateerd dat de sturende en toetsende rol van het OM nog onvoldoende uit de

verf komt. Zo laten de bestudeerde casus zien dat ovj's zich over het algemeen on-

voorwaardelijk achter de financiële rapportages van de politie scharen. Van kritische

toetsing is geen sprake, niet zelden tot irritatie van rechters. Een van hen verwoord-
de zijn onvrede als volgt.

'Ovj's varen in de regel blind op het BFO-rapport. Vaak hebben ze dat niet eens

vooraf gelezen, waardoor slordigheden in de berekeningen, die iedereen eruit

had kunnen halen, blijven staan. Ook is menig financieel rapport te stellig: ze

bevatten vaak al tal van conclusies, terwijl het aan de rechter is die conclusies te

trekken en niet aan de politie. Het OM zou hier een corrigerende factor moeten

zijn, maar ze laten het liggen. Ze mikken het rapport bij ons op het bureau onder

het mom: zoek het maar uit!'

Opleiding/voorlichting

Kort na de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving vonden op instigatie van

de Projectgroep Plukze verschillende voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe

regelgeving plaats. Deze konden op een redelijke opkomst rekenen en werden door

de deelnemers over het algemeen positief gewaardeerd. Na het wegvallen van de

centrale ondersteuning vanuit de projectgroep, sprongen in een aantal arrondis-

sementen aanvankelijk de BFO's in het ontstane gat door voorlichtingssessies ten

behoeve van het OM te organiseren. Later trokken de meeste parketten deze activitei-

ten meer naar zichzelf toe, niet zozeer in de vorm van het houden van parketbrede

voorlichtingsbijeenkomsten, maar veeleer in het aanreiken van handleidingen aan

ovj's en parketsecretarissen. In elk parket werd bovendien een ovj aangewezen die

als aanspreekpunt diende te fungeren ten aanzien van ontnemingsaangelegen-

heden. Op de rol van deze 'contact-ovj' komen we terug in paragraaf 5.1.2.

Buiten de muren van het eigen parket konden (en kunnen) officieren en parket-

secretarissen relevante informatie vergaren bij de helpdesk van het CABB (later

BOOM), de 'Plukze-nieuwsbrief' (momenteel 'BOOM-nieuws' geheten) en de door

het CABB/BOOM met enige regelmaat verspreide jurisprudentie-overzichten. Deze

faciliteiten blijken, afgaande op de reacties van de respondenten en de bevindingen

in voorgaande rapportages, in de beginjaren in een belangrijke behoefte te hebben

voorzien. Het feit dat het aantal vragen richting helpdesk van het BOOM nog steeds

toeneemt - en dat ook in termen van complexiteit een stijgende lijn te ontdekken

is -, onderstreept de waarde die de praktijk hecht aan de binnen het BOOM aan-

wezige expertise. Bovendien valt hieruit af te leiden dat de belangstelling voor

ontneming en de kennis op dit terrein langzaamaan toeneemt.
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Op opleidingsgebied zijn door de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) van

meet af aan cursussen ontneming georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor het OM

en de ZM. Het cursusaanbod is vorig jaar aangepast, in die zin dat er cursussen

ontnemingswetgeving zijn opgezet voor beginners en voor gevorderden. Binnenkort

zal er ook voor de 'specialisten' een op maat gesneden cursus beschikbaar zijn. Daar-

naast worden door het BOOM-adviesteam in samenwerking met twee universitaire

medewerkers op locatie 'opfrisdagen' ten behoeve van de staande en de zittende

magistratuur gehouden. De opkomst bij en interesse voor deze opfrisdagen door

leden van het OM blijkt per arrondissement sterk te variëren.

Een aantal ovj's heeft inmiddels deelgenomen aan de cursus Bankleer voor justitie

van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE). Met deze

cursus wordt beoogd de leemte in kennis ten aanzien van bancaire producten en

processen op te vullen. Respondenten die genoemde cursus hebben gevolgd, toon-

den zich hierover zonder uitzondering positief. In het verlengde hiervan moet mel-

ding gemaakt worden van het project MKB. Dit project, dat moet worden opgevat als

een samenwerkingsverband tussen het OM2, het ministerie van Justitie, de politie en

de bancaire sector, heeft twee doelstellingen:

- het verschaffen van instrumenten en het scheppen van voorwaarden om kennis

en vaardigheden op verschillende niveaus beschikbaar te krijgen voor een

optimale bestrijding van de financieel-economische criminaliteit en voor

verbetering van de uitvoering van de Wet MOT;

- het verbeteren van de beeldvorming ten opzichte van elkaars (financiële in-

stellingen, politie, OM, BOD's en ministerie van justitie) functioneren en van de

onderlinge samenwerking.

Een onderdeel van het project MKB is dat er een pool van bancaire experts is ge-

vormd, waaruit kan worden geput om de opsporingsdiensten en het OM bij te staan

bij complexe onderzoeken en bij de verwerking van MOT-meldingen. Recentelijk

heeft de projectgroep een rapport uitgebracht (Nederlands Instituut voor het Bank-

en Effectenbedrijf, 1997) waarmee geïnteresseerden wegwijs worden gemaakt in de

bancaire sector.

Ter afsluiting van deze subparagraaf staan we nog even stil bij de kritiek die door

een aantal vertegenwoordigers van het OM is geuit op de wijze waarop in de afge-

lopen jaren gepoogd is kennis omtrent de wetgeving te verspreiden. Deze kritiek

houdt in dat naar het oordeel van betrokkenen in een geforceerd tempo is gepro-

beerd strafrechtelijke voordeelsontneming op de rails te krijgen en dat daarbij te

lang gehinkt is op twee gedachten: tegelijkertijd is geprobeerd zowel de ontnemings-

wetgeving breed ingang te doen vinden, alsmede specialismen te kweken. 'Het chi-

rurgisch mes dat de wetgever de praktijk heeft aangereikt, dreigt als gevolg hiervan

te verworden tot een stomp wapen', zoals een van de respondenten het beeldend

2 Voor het project is een ovj fulltime vrijgesteld.
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uitdrukte. In de optiek van deze critici had het OM er beter aan gedaan eerst een

select gezelschap grondig op te leiden. Deze 'deskundigen' hadden vervolgens een

voortrekkersrol kunnen vervullen bij het breed wegzetten van de regelgeving. Nu

was deze taak weggelegd voor de contact-ovj's ontnemingswetgeving, maar door

omstandigheden die in paragraaf 5.1.2 nader worden toegelicht, nam de toegevoeg-

de waarde van deze functionarissen in de loop der jaren aanzienlijk af.

Als verklaring voor het feit dat de ontnemingswetgeving van meet af aan onder de

aandacht van alle ovj's en parketsecretarissen is gebracht, is door sommige respon-

denten gewezen op de beroepscultuur van het OM3: de gemiddelde ovj is een gene-

ralist, die, om zijn loopbaan niet in gevaar te brengen, slechts zelden langer dan een

paar jaar een specialistische functie bekleedt. Behalve het loopbaanbeleid is ook de

functiewaardering in dit verband een aantal malen genoemd: het is ongebruikelijk

om specialistische functies extra te belonen, zodat er geen enkele materiële prikkel

bestaat om mensen voor langere tijd aan een bepaalde functie te verbinden en

daarmee expertise op en uit te bouwen en continuïteit te garanderen.

5.1.2 Kunnen

Naar een nieuwe organisatiestructuur

Over het vraagstuk hoe de benodigde deskundigheid in de organisatie moet worden

ingebed, bestaat onder de respondenten geen consensus. De meeste politiemensen

zouden graag zien dat elk parket beschikt over eigen hoogwaardige civielrechtelijke

en financiële deskundigheid. De meeste van de geïnterviewde OM-vertegenwoor-

digers daarentegen spreken te dien aanzien hun voorkeur uit voor een clustering van

expertise in de vorm van een deskundigheidsplatform op bovenarrondissementelijk

niveau. Niettemin zijn ook deze respondenten van oordeel dat vooral de ovj's die

werkzaam zijn in de gespecialiseerde units, hun kennis op financieel en civielrechte-

lijk terrein dringend dienen op te halen danwel uit te breiden. Voor de aspecten die

hun kennisniveau overstijgen, zouden zij te rade dienen te gaan bij het genoemde

deskundigheidsplatform of eventueel bij externe partners (universiteiten, banken,

commerciële accountantskantoren enzovoort).

De vraag wat een ovj zelf aan kennis op specifieke terreinen in huis moet hebben en

wat hij kan overdragen aan anderen, raakt aan een thema dat de ontnemingsproble-

matiek overstijgt. In het huidige tijdperk, na de Commissie-Donner en de Commis-

sie-Van Traa, staan de leidinggevenden van het OM een parketorganisatie voor die

niet pretendeert van alle markten thuis te zijn.4 Opbouw van specialismen binnen

3 Zie voor meer informatie met betrekking tot de OM-beroepscultuur (onder andere): Van de Bunt (1985)

en de Commissie Openbaar Ministerie (Commissie-Donner, 1994).

4 Zie in dit verband ook het rapport van de Projectgroep Ideaaltypisch parket (1996) met betrekking tot

het ideaaltypische parket en het eindrapport van de Projectgroep Personeelsmanagement Openbaar

Ministerie (1996). Het laatste project was een van de veertien projecten in het kader van de reorgani-

satie van het OM.
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de individuele parketten wordt niet voorgestaan. Veeleer worden de oplossingen

gezocht in clustering van expertise door middel van bovenarrondissementelijke

samenwerkingsverbanden, zoals het genoemde deskundigheidsplatform. Een ander

voorbeeld kan gevonden worden in de oprichting van vier regionale fraudeclusters,

een initiatief dat tot stand is gekomen in het kader van het project Financieel recher-

cheren.

De voorstellen in het deelrapport Ontneming van het project Financieel recher-

cheren (1997), dat ook in het kader van het project Financieel rechercheren is ver-

vaardigd, sluiten aan bij het hierboven geschetste organisatieprofiel. In het kader

van de ontneming wordt uitgegaan van drie niveaus van functioneren:

- de ovj / de parketsecretaris;

- de gespecialiseerde ovj;

- het OM-deskundigenplatform.

De kennis en vaardigheid waarover de eerste categorie moet beschikken, zijn als

volgt benoemd.

- Basiskennis op het gebied van de ontnemingswetgeving, maar ook bijvoorbeeld

de Wet-Terwee.

- Bewustwording op het gebied van financiële informatie. Hierbij moet worden

gedacht aan inzicht in het nut van financiële gegevens binnen strafrechtelijke

onderzoeken en de concrete toepassing voor zowel de bewijsvoering als de

ontneming van wvv.

Het onderhavige onderzoek maakt duidelijk dat vooral ten aanzien van het laatste

punt nog veel winst geboekt kan worden. Over de hele linie bezien hebben ovj's

en parketsecretarissen weliswaar meer oog gekregen voor ontnemingsaspecten,

maar zij hebben tot dusverre een te beperkte blik op de materie aan de dag gelegd.

De grondgedachte van financieel rechercheren dat kijken naar geld ook in de sfeer

van bewijsondersteuning een belangrijke meerwaarde kan hebben, is bij de meeste

vertegenwoordigers van het om nog onvoldoende doorgedrongen. De strafzaak

en de ontnemingszaak worden nog te veel als gescheiden entiteiten gezien. Dit

is overigens niet alleen te herleiden tot een gebrek aan kennis en vaardigheden,

maar hangt ook samen met de attitude van betrokkenen en de organisatorische

context waarbinnen men moet werken. We komen op dit aspect dan ook later in

deze paragraaf terug.

De gespecialiseerde ovj moet volgens het deelrapport Ontneming van het project

Financieel rechercheren (1997) in staat zijn om zijn collega's van het basisniveau bij

te staan in zaken waarin zij niet zelfstandig tot een oplossing kunnen komen. Daar-

naast heeft hij een belangrijke verwijsfunctie naar het deskundigenplatform van het

OM. In wezen gaat het hier om een contact-ovj ontneming nieuwe stijl. Van deze

medewerker wordt verwacht dat hij een brede, meer specifieke kennis heeft, niet

alleen van de ontnemingswetgeving, maar ook op financieel en civielrechtelijk

gebied. De recherche-ovj's en de ovj's van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID)

worden geacht ook over dit niveau van kennis en vaardigheden te beschikken.
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Voor kennis en vaardigheden op het hoogste niveau kan men binnen het OM terecht

bij het BOOM. Voordat aan dit deskundigenplatform nader aandacht wordt besteed,

werpen we eerst een korte blik op de ondersteuning die op de parketten geboden

wordt en op de mate waarin en wijze waarop de parketleiding het werken met de

ontnemingswetgeving stimuleert en controleert.

Ondersteuning binnen het parket

In de beide interimrapporten is geconcludeerd dat binnen de parketten onvoldoen-

de capaciteit is vrijgemaakt om de buitgerichtheid van ovj's te stimuleren. Ook in de

laatste fase van dit onderzoek wordt dit beeld bevestigd. Binnen alle parketten zijn

weliswaar contact-ovj's ontnemingswetgeving benoemd om als aanjager en aan-

spreekpunt te fungeren - in een aantal gevallen daarbij ondersteund door een gespe-

cialiseerde parketsecretaris - maar de meesten van hen zijn niet formeel vrijgesteld

voor hun taak en moeten deze vervullen naast hun reguliere werkzaamheden.

De percepties ten aanzien van de rol en het werk van de contact-ovj is gaandeweg

deze evaluatie aanzienlijk gewijzigd. In het eerste interimrapport werd nog gecon-

stateerd (Nelen e.a., 1994, pp. 15-16) dat de contact-ovj'(...) op arrondissements-

niveau inderdaad de spilfunctie met betrekking tot de ontnemingswetgeving [blijkt]

te vervullen die hem/haar bij de aanstelling was toebedacht. Dit kan onder meer

worden opgemaakt uit verklaringen van de zaaksofficieren dat in vrijwel alle zaken

met een plukze-component gehandeld wordt in overleg met de contactofficier. De

zaaksofficieren tonen zich over het algemeen ingenomen met de ondersteuning die

de contactofficieren hen bieden. Als positieve aspecten worden vooral genoemd de

goede informatievoorziening, de hoge mate van bereikbaarheid, de deskundigheid

waarop men terug kan vallen en het feit dat de contactofficier een theoretische basis

binnen de parketorganisatie had geschapen alvorens de ontnemingswetgeving van

kracht werd.'

Momenteel zijn de geluiden die binnen het OM te beluisteren zijn omtrent het func-

tioneren van de contact-ovj's, aanzienlijk kritischer van aard. Een veelgehoorde

klacht is dat de functie van contact-ovj te snel rouleert, hetgeen ten koste zou gaan

van de continuïteit en de kennisaccumulatie. Zoals een respondent het uitdrukt:

'Ontneming heeft in de meeste parketten nog te weinig handen en voeten gekregen.

Ook in de arrondissementen waar het beter loopt, is men te sterk afhankelijk van

een aantal sleutelfiguren. Zodra die wegvallen, dreigt de aandacht voor ontneming

te verslappen.'

Bestudering van de overzichten van contact-ovj's van 1993 tot heden maakt duide-

lijk dat het verloop onder de contact-ovj's inderdaad groot is. De snelle wisseling

van de wacht hangt direct samen met de reeds hierboven aan de orde gestelde gene-

ralistische taakopvatting die onder ovj's hoogtij viert. Sommige respondenten

hebben in dit verband gepleit voor het kweken van meer kennis en vaardigheden

op het niveau van de parketsecretarissen, omdat zij in de regel minder snel van

functie wisselen dan de ovj's. Bovendien vervullen zij een minstens zo belangrijke
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rol in het geheel als de contact-ovj's, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat

in een groot aantal parketten een parketsecretaris wel voor een deel van zijn tijd

is vrijgemaakt voor ontnemingsaangelegenheden. Dit heeft ertoe geleid dat zij in

menig parket de materiedeskundigen bij uitstek zijn. Wat de gevolgen zijn van het

plotsklaps wegvallen van een dergelijke `specialist', is in enkele van de door ons

onderzochte arrondissementsparketten duidelijk gebleken: het kennisniveau op

ontnemingsgebied liep na het vertrek van bedoelde functionarissen zienderogen

terug.5

Een ander punt van kritiek op het fenomeen contact-ovj is dat in een aantal parket-

ten de rol aan het verkeerde type van ovj is toebedeeld. Gedoeld wordt daarmee op

contact-ovj's die deel uitmaken van een geografische unit - in sommige parketten

ook wel aangeduid als unit veelvoorkomende criminaliteit (vvc) - en niet van een

specialistische unit, waarin de zwaardere zaken worden afgehandeld. Deze posi-

tionering heeft er volgens sommige respondenten toe geleid dat de afstand tot de

gespecialiseerde units en de BFO's te groot is geworden en dat de contact-ovj's

onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op wat er in genoemde eenheden op ont-

nemingsgebied gebeurt. Daar komt bij dat in de praktijk een ovj uit een geografische

of vvc-unit in de regel verder afstaat van de hoofd-ovj dan een lid van een van de

gespecialiseerde eenheden, waardoor onvoldoende prikkels aan de parketleiding

worden overgebracht om meer aandacht aan de ontneming te schenken. Overigens

heeft de positionering van de contact-ovj in een specialistische unit ook een keer-

zijde. Het gevaar is namelijk zeker niet denkbeeldig dat een specialistische ovj zo-

zeer wordt opgeslokt door grote strafzaken dat er in de praktijk weinig van zijn rol

als contact-ovj terechtkomt.

De contact-ovj blijkt al met al in de eerste jaren na inwerkingtreding een nuttige

rol binnen de parketten te hebben gespeeld, maar aan de toegevoegde waarde van

deze functionaris wordt vandaag de dag meer en meer getwijfeld. In sommige arron-

dissementen heeft dat er al toe geleid dat de rol van de contact-ovj geheel is uit-

gespeeld.

Ten aanzien van de instroom van de categorie kleine (ontnemings)zaken is in som-

mige arrondissementen een nieuwe ontwikkeling te bespeuren, namelijk de invloed

die daarop wordt uitgeoefend door met name parketsecretarissen die in de politie-

districten zijn gestationeerd en daarbinnen zorgdragen voor de eerste schifting van

zaken en toezien op de kwaliteit van de pv's.6 Deze functionarissen kunnen een pv

onmiddellijk aan de desbetreffende opsporingsambtenaar teruggeven als blijkt dat

5 Overigens mag niet vergeten worden dat de parketsecretaris als voorbewerker van zaken vooral in

minder omvangrijke zaken een belangrijke 'filter' vormt voor de 'ontnemingswaardigheid' van zaken.

6 In Amsterdam spreekt men in dit verband over hoppers (hulp-ovj's-parketsecretarissen), in Groningen

over filteraars. Hoewel beide functies niet identiek zijn - het verschil zit in het feit dat in Amsterdam

ook politiefunctionarissen als hopper fungeren -, komt de basisgedachte die aan beide concepten ten

grondslag ligt, vrijwel overeen.
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hij ten onrechte en zonder nadere motivering nagelaten heeft aandacht te besteden

aan ontnemingsaspecten.

In de meeste arrondissementen is inmiddels een dergelijke afspraak met de politie

gemaakt: pv's worden in beginsel onverwijld teruggezonden aan de politie indien

zonder opgaaf van redenen aan de ontneming van wvv voorbij is gegaan. Het onder-

zoek laat zien dat deze afspraak nog lang niet overal consequent wordt nageleefd.

Zo blijkt uit de enquête onder chefs van de basiseenheden (zie paragraaf 5.3) dat

slechts 10% van hen dit daadwerkelijk regelmatig meemaakt.

Planning en controle

'Ik verwacht van iedere ovj, en dat geldt niet alleen voor ontneming, dat deze zich

houdt aan de gemaakte afspraken. Ik spreek officieren daar ook onder vier ogen

nadrukkelijk op aan. Er is bepaald dat iedere ovj gemiddeld tien ontnemingsvor-

deringen per jaar aanhangig moet maken en dan sta ik er ook op dat iedereen daar

uitvoering aan geeft.' Deze uitspraak is van een hoofd-ovj van een parket dat qua

instroom van ontnemingszaken tot de betere van het land behoort. Daarmee wordt

onderstreept dat naarmate hoofd-ovj's meer geneigd zijn hun medewerkers te con-

fronteren met de gevolgen van taakstellingen, de laatsten minder ruimte hebben om

aan managementafspraken voorbij te gaan.

Wat de ontnemingsproblematiek betreft, behoort de hierboven aangehaalde hoofd-

ovj tot de (positieve) uitzonderingen. In veruit de meeste arrondissementen wordt

niemand door de hoofdofficier ter verantwoording geroepen voor het niet-halen van

de doelstellingen. De verklaring hiervoor is deels gelegen in het feit dat de meeste

hoofd-ovj's aan ontneming niet een bijzonder hoge prioriteit toekennen. Verder

acht een aantal hoofd-ovj's de opgelegde taakstelling niet uitvoerbaar. Eén van hen

verwoordde dat als volgt.

'Ons parket weet wat er in het kader van de planning- en controlcyclus van haar

verwacht wordt en probeert ook naar eer en geweten zich op ontnemingsgebied

te manifesteren, maar ik heb reeds meermaals in de richting van het college van

pg's aangegeven dat de gestelde norm voor ons arrondissement irreëel is.'

Niet alleen ten aanzien van de taakstelling in termen van aantallen zaken laat de con-

trole binnen de parketten te wensen over, ook op de afhandeling van grote, moge-

lijkerwijs publicitair gevoelige ontnemingszaken wordt door de parketleiding in

menig arrondissement onvoldoende toezicht gehouden. Een voorbeeld hiervan

vormt een ontnemingszaak van enige jaren geleden. Hierin werd door het OM

aanvankelijk een zeer groot bedrag ter ontneming van wvv gevorderd. Na enkele

zittingen besloot de rechtbank de zaak aan te houden om het OM in de gelegenheid

te stellen nogmaals naar de berekening van het voordeel te kijken. Navraag bij het

parket in kwestie of in deze zaak inmiddels een onherroepelijke uitspraak was

gevolgd, leidde aanvankelijk tot enige verwarring: niet onmiddellijk kon worden

opgehelderd welke ovj de desbetreffende zaak in portefeuille had. Toen hierin

klaarheid was gebracht, werd duidelijk dat de ontnemingszaak nog steeds wacht

op afhandeling in eerste aanleg en dat de parketleiding nimmer geïnformeerd heeft
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naar de voortgang van de zaak. De betreffende zaaks-ovj voerde overigens voor de

lange looptijd, behalve tijdgebrek, wel een specifieke reden aan, namelijk de nood-

zaak een onherroepelijke uitspraak af te wachten in een aan de ontnemingszaak

indirect gerelateerde strafzaak.

De constatering dat er onvoldoende controle wordt uitgeoefend op hetgeen er op

ontnemingsgebied wordt gepresteerd, heeft buiten de muren van de parketten ook

geldingskracht voor het college van pg's. Geen van de geïnterviewde hoofd-ovj's

maakt er melding van in de planning- en controlecyclus ooit ter verantwoording te

zijn geroepen voor eventueel tegenvallende ontnemingsresultaten.Volgens een der

hoofd-ovj's ligt dat zowel aan het feit dat ontneming slechts een ondergeschikt

aspect van de bedrijfsvoering als geheel vormt, alsmede aan het gegeven dat plan-

ning en controle binnen het OM i berhaupt nog weinig voorstelt.

Een aspect dat in dit verband ook niet onvermeld kan blijven, betreft de nog steeds

ernstig te wensen overlatende informatiehuishouding binnen het OM. Een geauto-

matiseerd systeem, waarmee relevante en vooral betrouwbare managementinfor-

matie kan worden gegenereerd, ontbreekt te enen male.

Ten aanzien van de binnen het OM aanwezige geautomatiseerde systemen dient

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 ontnemings-

resultaten. Op het terrein van de procesbewaking is tot dusverre de meeste voor-

uitgang geboekt. Zo is een aantal standaardformulieren ontworpen, die in het

bedrijfsprocessensysteem (BPS) van het OM (Compas) zijn ondergebracht. In voor-

komende gevallen - bijvoorbeeld bij het indienen van een vordering tot het verlenen

van een machtiging tot sfo - kunnen ovj's met behulp van dit systeem onmiddellijk

beschikken over het gewenste standaardformulier.

Ter bevordering van het inzicht in de invoer, doorvoer en uitvoer van ontnemings-

zaken is het bevragingssysteem Rapsody aangepast. Hiermee zou in theorie de rele-

vante informatie uit Compas moeten kunnen worden gehaald. Uiteraard moeten

dan wel alle voor de ontnemingsregelgeving bestemde velden in Compas zijn in-

gevuld en, zoals reeds is geconstateerd in het tweede interimrapport (Nelen en

Sabee, 1996), laat de invoerdiscipline op dit punt her en der ernstig te wensen over.

Een andere factor die een rol speelt, betreft de mogelijkheid om zaken waarin een

sfo loopt, in een 'geheim' tekstveld bij te houden, het zogenaamde tijdelijke register.

Rapsody heeft tot dat register geen toegang. Daar komt bij dat op de ressortsparket-

ten niet met Compas wordt gewerkt, maar met het bedrijfsprocessensysteem Ipas,

een systeem dat niet te koppelen is met Compas en evenmin met Rapsody kan wor-

den bevraagd. Al deze knelpunten hebben ertoe geleid dat de thans beschikbare

managementinformatie zowel kwantitatief als kwalitatief onder de maat is. De kwar-

taaloverzichten van het BOOM over de geboekte resultaten zijn bijvoorbeeld nog niet

volledig gebaseerd op gegevens die rechtstreeks uit Compas afkomstig zijn, maar op

cijfers die door de verschillende ressorts- en arrondissementsparketten op uiteen-
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lopende wijzen - soms nog handmatig - zijn verzameld. Om deze reden zijn de

bedoelde overzichten dan ook verre van volledig.7

Illustratief voor de gebrekkige wijze van registratie bij het OM is het volgende prak-

tijkvoorbeeld. Het BFO van een niet nader aan te duiden politieregio verklaarde met

stelligheid dat er veel meer ontnemingszaken waren aangeleverd dan het betreffen-

de arrondissementsparket uit Compas wist te herleiden. De speurtocht ten parkette

die daarvan het gevolg was, leverde maar ten dele resultaat op. In enkele kasten

werd nog wel een deel van de vermiste zaken teruggevonden, maar een aantal zaken

bleef onvindbaar.

Ondersteuning vanuit het BOOM

De betrokkenheid van het BOOM bij financieel onderzoek en de afdoening van ont-

nemingszaken is in de loop der jaren minder vrijblijvend geworden (zie hoofdstuk

3). Zo is in de ontnemingsrichtlijn de verplichting opgenomen om elk geopend sfo

aan het bureau in Leeuwarden te melden. De ervaring leert echter dat hieraan in de

praktijk lang niet altijd gevolg wordt gegeven. Ook op de afhandeling van beslag-

zaken heeft het BOOM nog geen volledig zicht, maar met de inwerkingtreding van

het in hoofdstuk 3 aangestipte Cebes is de verwachting dat dienaangaande vooruit-

gang zal worden geboekt.

Wat de advisering in ontnemingszaken betreft, moet worden vooropgesteld dat vrij-

wel alle respondenten van mening zijn dat het BOOM-adviesteam beschikt over een

grote mate van kennis en vaardigheid op diverse terreinen. De deskundigheid op

civielrechtelijk gebied wordt geprezen en de aanstelling van twee registeraccoun-

tants wordt als een belangrijke vooruitgang gezien. Daarenboven bestaat alom

waardering voor de wijze waarop het BOOM netwerken van bewaarders van conser-

vatoir in beslag genomen voorwerpen heeft weten op te bouwen. Het BOOM heeft

hiermee binnen de meeste parketten het nodige krediet opgebouwd.

Niettegenstaande het overwegend positieve oordeel over het BOOM, is het onder

ovj's zeker nog geen usance om in het geval van probleemsituaties onmiddellijk de

hulp van het BOOM-adviesteam in te roepen. De meeste respondenten uit kringen

van het OM hebben wel eens vragen neergelegd bij de helpdesk van het BOOM, maar

slechts enkelen hebben concrete ervaringen met het adviesteam. Gezien de beperkte

capaciteit van dat team is dat overigens niet verwonderlijk. Het adviesteam heeft

inmiddels in diverse opsporingsonderzoeken geparticipeerd, hoewel binnen een

aantal parketten nog geen enkele ervaring met het team bestaat. Binnen het BOOM

zelf bestaat de indruk dat de inspanningen door het adviesteam over het algemeen

positief gewaardeerd worden. Een respondent zei daar het volgende over.

'De ervaringen met ons adviesteam zijn positief. Frappant is dat je altijd eerst

op enige gereserveerdheid stuit, maar dat, naarmate de ervaring toeneemt, het

7 Behalve dat relevante informatie in de kwartaaloverzichten ontbreekt, moet niet uitgesloten worden

geacht dat hierin ook dubbeltellingen voorkomen.
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enthousiasme navenant stijgt. Overigens adviseren wij ook wel eens in een

geheel andere richting dan men wellicht oorspronkelijk voor ogen had. Zo is

door ons toedoen reeds een aantal maal een onderzoek stopgezet, omdat er te

weinig vlees en vis aan zat en de uitkomsten te ongewis waren. Wij zijn er ook in

die gevallen om de leiding een spiegel voor te houden.'

In het tweede interimrapport (Nelen en Sabee, 1996) is gewaarschuwd voor het ge-

vaar dat de verplichting voor ovj's om in grote, complexe ontnemingszaken de hulp

van het adviesteam in te roepen, tot competentiegeschillen met de betrokkenen kan

leiden. Gesignaleerd werd dat onder sommige ovj's de angst bestond dat het BOOM

in financiële onderzoeken dusdanig veel naar zich toe zou gaan trekken dat het

gevaar van 'twee kapiteins op één schip' dreigde. Ook in de afsluitende fase van het

onderzoek hebben sommige ovj's deze vrees uitgesproken. Gewend aan een grote

mate van autonomie en een cultuur van non-interventie (Van de Bunt, 1985) blijken

deze ovj's vooralsnog moeite te hebben om anderen over de schouder mee te laten

kijken of om advies te vragen aan gespecialiseerde derden.

De meerderheid van de geïnterviewde ovj's maakt zich echter vooralsnog weinig

zorgen over mogelijke competentieproblemen. Over het algemeen ziet men meer

positieve dan negatieve kanten aan een verregaande betrokkenheid van specialisten.

De meeste ovj's onderschrijven de stelling van een hoofd-ovj, dat 'een goede ovj een

professional is, die er geen moeite mee heeft om taken over te dragen aan mensen

die dat beter of efficiënter kunnen'. Binnen het OM lijkt derhalve een redelijk draag-

vlak te bestaan voor de hierboven besproken voorstellen van de Projectgroep Ont-

neming, waarin de wisselwerking tussen de verschillende onderscheiden kennis-

niveaus centraal staat.

Veruit de meeste OM-respondenten uit dit onderzoek zijn voorstander van een cen-

trale, landelijke vorm van ondersteuning. De huidige status van het BOOM als lande-

lijk expertisecentrum moet in hun optiek dan ook worden gehandhaafd. Als groot

voordeel van deze structuur wordt gewezen op het feit dat kennisaccumulatie en

continuïteit gewaarborgd zijn. Bij het aantrekken van specialisten op arrondisse-

mentsniveau is dat echter nog maar de vraag, zo luidt de heersende opvatting.

Als nadeel van de centralistische tendens is door sommigen gewezen op het gevaar

dat daarmee de verantwoordelijkheid te veel wordt weggehaald waar die hoort.

Enkele respondenten hebben om deze reden hun voorkeur uitgesproken voor een

steunpunt op ressortelijk niveau.

Diverse respondenten hebben aangegeven bezorgd te zijn over de wildgroei van

expertisecentra die in het kader van financieel rechercheren worden of zijn

opgericht. Om een verregaande versnippering van kennis te voorkomen, wordt

gepleit om de verschillende projectbureaus die zich met de ontwikkeling van

financieel rechercheren bezighouden, in één platform te integreren. Een respondent

bracht dit als volgt onder woorden.

'Financieel rechercheren is enorm in beweging. Op fraudegebied, de relatie met

de banken, voordeelsontneming etcetera zie je de expertisecentra als paddestoe-

len uit de grond schieten. Neem de nog op te richten fraude-unit in Amsterdam,
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de enorme uitbreiding die binnen de FIOD heeft plaatsgevonden, de ontwikkelin-

gen binnen het LRT en het LBOM, het project Met Kennis Bestrijden en noem het

allemaal maar op. Op zichzelf zijn al die initiatieven prima, maar je moet

uitkijken dat de betrokkenen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Er

moet één ober zijn die het menu aanbiedt, het aanbod moet daartoe

gekanaliseerd worden. Het moet niet zo zijn dat er sprake is van "oneigenlijke

concurrentie" tussen de verschillende aanbieders van kennis.'

Ter afsluiting van deze beschouwing over het BOOM wijzen we op een kritiekpunt

dat in een áantal interviews expliciet naar voren is gekomen. De kritiek in kwestie

betreft de beleidsondersteunende rol die het BOOM vervult ten behoeve van de pg-

portefeuillehouder. Verschillende respondenten hebben erop gewezen dat het BOOM

in beleidsmatig opzicht de afgelopen jaren te dicht naar de pg is toegekropen en te

sterk geneigd is op diens kompas te varen. Vooral het omstreden standpunt van het

BOOM inzake de berekeningswijze van het wvv - dat overigens inmiddels na een

uitspraak van de HR is bijgesteld; zie verder paragraaf 7.1 - heeft in de praktijk tot

onbegrip geleid en de beeldvorming van het bureau geschaad. Enkele respondenten

stelden in dit verband zelfs dat het BOOM te nadrukkelijk zijn eigen gelijk heeft

geprobeerd te halen, hetgeen onder meer af te leiden zou zijn uit de selectieve weer-

gave van jurisprudentie in het 'huisorgaan' BOOM-nieuws.

Dat BOOM-medewerkers ook in andere opzichten tussen twee vuren kunnen

geraken, blijkt uit de volgende opmerking van een respondent.

'De positionering van het BOOM, zo dicht bij de pg-portefeuillehouder, zadelt de

medewerkers af en toe op met een dilemma. Ze zijn er enerzijds voor de prak-

tische ondersteuning van het veld en anderzijds voor de beleidsondersteuning

van de pg. In de laatste hoedanigheid presenteert het BOOM onder andere de

kwartaaloverzichten met de geboekte resultaten en ik kan me zo voorstellen dat

die binnen arrondissementen waar het nog niet goed loopt, niet bepaald met

gejuich worden ontvangen. Brengers van een slechte boodschap kunnen meestal

niet op een warm onthaal rekenen, dus wellicht dat de praktische ondersteuning

van het adviesteam hieronder in sommige arrondissementen te lijden heeft. Hier

komt trouwens nog wat bij. Het kan het wel eens voorkomen dat de pg geïnteres-

seerd is in het verloop van een individueel onderzoek. BOOM-medewerkers kun-

nen daar in grote lijnen natuurlijk wel iets over zeggen, maar zaken die aan hen

vertrouwelijk zijn meegedeeld, moeten ze onder zich weten te houden. Doen ze

dat niet, dan worden ze al snel gebrandmerkt als "informant" van de "hoogste

legerleider" en raken ze het vertrouwen van de mensen in de praktijk kwijt.'

Om bovengenoemde redenen zou het volgens enkele respondenten niet onverstan-

dig zijn om de beleidspoot onder het BOOM weg te halen en het bureau uitsluitend te

belasten met de praktische ondersteuning van het veld.

Ondersteuning door externe partners

Omdat het BOOM momenteel slechts over twee registeraccountants beschikt en ook

op de forensische accountants van de DCRI veelvuldig een beroep wordt gedaan, is
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de mogelijkheid gecreëerd om in voorkomende gevallen financiële expertise in te

huren bij commerciële accountantskantoren. Daartoe is, zoals kort is toegelicht in

hoofdstuk 3, een raamcontract gesloten met twee grote accountantskantoren.

Vooralsnog is de inzet van deze private partners bij financiële onderzoeken beperkt

gebleven.8 Vier aspecten zijn in dit verband van belang.

In de eerste plaats bestaat nog steeds gerede twijfel over de toegevoegde waarde van

deze specialisten. Niet zozeer de financiële expertise en ervaring van de externe

forensische accountants staan ter discussie, als wel hun vermogen om de vertaalslag

te maken naar een strafrechtelijk onderzoek en vervolging. Teneinde deze lacune in

kennis en vaardigheden aan te vullen zijn door de grote commerciële accountants-

kantoren de afgelopen jaren verschillende accountants die werkzaam waren bij de

DCRI, weggekocht.
Het tweede knelpunt ten aanzien van het inhuren van externe accountants is dat

het voor deze accountants niet goed mogelijk is om voldoende invloed uit te oefenen

op de feitenverzameling binnen het strafrechtelijke onderzoek. Zij maken in de regel

geen deel uit van de teamleiding en zijn erg afhankelijk van de mate waarin de

leidinggevenden voor hun adviezen openstaan (Nelen e.a., 1996). Bovendien wordt

de hulp van buiten meestal in een betrekkelijk laat stadium ingeroepen. Al deze

omstandigheden maken dat externe specialisten voor hun rapportage bijna geheel

afhankelijk zijn van door niet-financieel deskundigen verzameld materiaal.

Het derde aspect dat van invloed is op de terughoudende opstelling ten aanzien van

het inhuren van financiële specialisten, heeft betrekking op de omstandigheid dat

aan hun inzet een aanzienlijk prijskaartje hangt. Dit gegeven klemt des te meer wan-

neer de middelen die worden uitgegeven aan de externe bureaus, ten koste gaan van

de opbouw van financiële expertise bij het OM en de opsporingsinstanties.

Het vierde knelpunt ten slotte betreft de kans op belangenverstrengeling. De moge-

lijkheid 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. Hoewel de grote kantoren op verzoeken van verdachten

om financiële bijstand in de regel waarschijnlijk terughoudend zullen reageren

- de goede naam van het kantoor kan daarmee immers op het spel worden gezet -,

hebben zich in de praktijk toch al enkele gevallen voorgedaan waarin gerenommeer-

de accountantskantoren verdachten van strafbare feiten van advies dienden.9 De

vraag is in dit verband uitermate relevant hoe de interne communicatie verloopt

binnen grootschalige accountantskantoren. Het risico zal zo veel mogelijk moeten

worden uitgesloten dat een andere afdeling van het accountantskantoor wordt

benaderd om advies te geven danwel een contra-expertise uit te voeren zonder dat

8 Volgens bronnen bij het BOOM hebben tot dusverre in vier opsporingsonderzoeken forensische accoun-

tants van commerciële kantoren geparticipeerd. Voor meer informatie omtrent het werk van forensi-

sche accountants zij verwezen naar het boek van Pheijffer en Kuijl (1997).

9 Zie bijvoorbeeld de Volkskrant van 29 juni 1994 inzake het geven van belastingadviezen van Coopers &

Lybrand aan leden van een criminele groepering.



Hoofdstuk 5 94

de afdeling Forensische accountancy daarvan op de hoogte is. In het raamcontract

met KPMG FA en Coopers & Lybrand komt overigens een passage voor waarin wordt

benadrukt dat van conflicterende belangen geen sprake mag zijn: blijkens artikel 7a

van voornoemd contract rust op het accountantskantoor de plicht om intern na te

gaan of de personen op wie het strafrechtelijk financieel onderzoek betrekking heeft,

in de vijf voorafgaande jaren tot het cliëntenbestand van het kantoor hebben be-

hoord. Mocht later blijken dat een dergelijke relatie wel bestaat of heeft bestaan,

dan kan de ovj de opdracht om financiële bijstand onmiddellijk doen beëindigen;

het accountantskantoor heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Ook met het oog op de vertrouwelijkheid van politiële en justitiële gegevens zijn in

het raamcontract de nodige voorzieningen getroffen. Zo moet het accountants-

kantoor een limitatieve lijst van de ten behoeve van sfo's inzetbare deskundigen aan

de DCRI en het BOOM overleggen. De DCRI 'screent' deze betrokkenen vervolgens.

Alle deskundigen zijn tevens onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Schen-
ding daarvan kan resulteren in de inwerkingtreding van de in het raamcontract

opgenomen boeteclausule: het accountantskantoor dient in dat geval driemaal het

bedrag van de maximaal begrote vergoeding uit te keren.

5.1.3 Willen

Het gebrek aan kennis en ervaring op ontnemingsgebied alsmede de hierboven

besproken logistieke problemen die zich binnen de verschillende geledingen van

het OM voordoen, kunnen niet los worden gezien van de attitude die de betrokkenen

ten aanzien van het werken met de ontnemingswetgeving aan de dag leggen: grosso

modo is vijf jaar na inwerkingintreding van de ontnemingswetgeving de animo bin-

nen het OM om het aangereikte instrumentarium ten volle te benutten, betrekkelijk
gering.

Eerder is geconstateerd dat in de meeste arrondissementen door de parketleiding

onvoldoende impulsen aan de medewerkers gegeven worden teneinde hen tot

grotere inspanningen op ontnemingsgebied te bewegen. Er zijn maar weinig ovj's

en parketsecretarissen die zich daartoe uit eigen beweging laten verleiden. De func-

tionarissen die dat wel doen, zijn vaak al vanaf het eerste begin bij de problematiek

betrokkenen vinden het terrein interessant en uitdagend.

Het bovenstaande betekent niet dat de ovj -vertegenwoordigers geringe waarde toe-

kennen aan de uitgangspunten van de wetgeving. Integendeel, vrijwel alle respon-

denten benadrukken dat zij zich helemaal kunnen vinden in het motto van de

wetgeving dat 'misdaad niet mag lonen'. De paradoxale situatie doet zich derhalve

voor dat de basisidee van voordeelsontneming op veel sympathie binnen het OM

mag rekenen, maar dat slechts weinigen zich geroepen voelen de woorden ook in

daden om te zetten.

De eerste verklaring voor deze (schijnbare) tegenstelling is gelegen in het feit dat,

ondanks de relevantie die aan voordeelsontneming wordt toegeschreven, de straf-
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zaak nog steeds veruit de hoogste prioriteit bezit. Ontneming wordt in het dagelijkse

werk vooral als een restpost gezien, als extra ballast voor ovj's die toch al worstelen

met de vraag hoe zij de grote hoeveelheid zaken moeten verwerken. In dit element

schuilt de crux van de uitvoeringsproblemen. De zaaksgerichte aandacht van ovj's,

in combinatie met het overweldigende zaaksaanbod, maakt dat de meesten een

strafzaak na het uitspreken van het requisitoir als afgedaan beschouwen en zich

onmiddellijk op een nieuwe zaak storten. Aan ontneming wordt vaak pas léel te

laat gedacht en daardoor komt dat aspect er in de meeste zaken een beetje bij te

hangen.

Een tweede punt dat in dit verband van belang is, betreft het feit dat nieuwe wet-

geving in de regel veel rechtsvragen oproept en onzekerheden met zich meebrengt.

Voor juridisch geschoolde functionarissen, zoals ovj's, zou dit een speciale uitdaging

kunnen zijn, maar de praktijk wijst uit dat slechts een minderheid van de ovj's

geneigd is op een dergelijke wijze naar nieuwe wetgeving te kijken. Een van hen

verwoordde zijn gevoelens als volgt.

'Het werken met de ontnemingswetgeving zorgt aan de ene kant voor onzeker-

heid, omdat een aantal zaken in de jurisprudentie nog niet is uitgekristalliseerd.

Aan de andere kant ontstaan daardoor ook hele interessante discussies en wordt

er in de confrontaties met advocaten een beroep gedaan op je creativiteit. Dat

laatste maakt het werk juist zo leuk.'

In de OM-praktijk blijken de (mogelijke) juridische voetangels en klemmen van de

ontnemingswetgeving juist een extra barrière op te werpen om het instrumentarium

op ruime schaal toe te passen. Het is in dit verband overigens opmerkelijk dat ook 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.

In het kader van de bespreking van de beeldvorming die binnen het OM bestaat rond-

om de ontnemingswetgeving, moet nog gewezen worden op een derde belangrijk

element, namelijk het gebrek aan aansprekende successen. Het feit dat vijf jaar na

inwerkingtreding bij nog geen enkele 'grote crimineel' daadwerkelijk (een deel van)

zijn wvv is ontnomen, heeft de experimenteerdrift binnen het OM bepaald niet

bevorderd. Daar komt bij dat sedert de parlementaire enquête opsporingsmethoden

weinig ovj's zich geroepen voelen om in de sfeer van opsporing en vervolging al te

grote risico's te nemen. Deze neiging tot voorzichtigheid vond ook zijn weerslag in

de wijze waarop het ontnemingsinstrumentarium beproefd wordt.

De tien-zakennorm

De door het college van pg's uitgezette beleidslijn om per officier gemiddeld tien

ontnemingszaken per jaar aanhangig te maken, heeft de bereidheid tot het werken

met de ontnemingswetgeving ook bepaald niet bevorderd. In het tweede interim-

rapport (Nelen en Sabee, 1996) werd reeds melding gemaakt van de aversie van de



Hoofdstuk 5 96

meeste OM-vertegenwoordigers tegen deze beleidsbeslissing. In het verlengde van

deze constatering werd de retorische vraag gesteld of 'de inmiddels ingesleten psy-

chologische barrière onder ovj's op dit punt ooit nog zou kunnen worden geslecht'.

Twee jaar later kan worden vastgesteld dat de kritiek op de tien-zakennorm zowel

binnen als buiten het OM eerder toe- dan afgenomen is. Vrijwel alle respondenten

kunnen zich weliswaar vinden in het streven om aan de hand van een kwantitatieve

taakstelling de buitgerichte aanpak binnen het OM en de opsporingsinstanties aan te

zwengelen, maar de meesten denken niet dat de tien-zakennorm daartoe het meest

geëigende middel is.

De belangrijkste kritiek op de tien-zakennorm is dat deze norm het verkeerde type

van zaken genereert: de norm zou ovj's ertoe verleiden om de meest eenvoudige

en kleine zaken aan te brengen, teneinde zo snel en gemakkelijk mogelijk aan het

gewenste quotum te geraken. Afgezien van het reeds eerder vermelde kritiekpunt

dat de afdoening van dit type van zaken nauwelijks relevante strafvorderlijke leer-

momenten (zoals het sfo en het conservatoire beslag) oplevert voor de ontnemings-

praktijk (zie ook Sabee, 1996), schuilt een tweede bezwaar in het - door vele respon-

denten genoemde - feit dat juist de categorie kleine zaken zich bij uitstek leent voor

een andersoortige afdoening. Gedacht wordt in dit verband aan het vorderen van

een geldboete of - buiten de sfeer van het strafrecht - een fiscale afdoening, het

treffen van een regeling met uitkeringsinstanties enzovoort. De 'rigide' kwantitatieve

doelstelling heeft, met andere woorden, mede tot gevolg (gehad) dat niet zelden

voorbij wordt gegaan aan voor de hand liggende alternatieven.

5.2 . De zittende magistratuur

5.2.1 Kennen

Kennis en ervaring

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 de complexiteit van het huidige zaaksaanbod zijn dan ook weinig rechters van

oordeel dat de deskundigheid op ontnemingsgebied binnen de rechtbanken drin-

gend uitbreiding behoeft. Dat zou anders kunnen worden als zich meer en vooral

zwaardere ontnemingszaken gaan aandienen. Welke optie(s) rechters in dat geval

voorstaan, wordt besproken in paragraaf 5.2.2.

Het positieve beeld dat de meeste rechters van zichzelf hebben op ontnemings-

gebied, wordt buiten de beroepsgroep niet geheel onderschreven. Hoewel de meeste

respondenten menen dat het kennisniveau onder rechters over de gehele linie in

de afgelopen jaren is toegenomen, zijn binnen het OM, de advocatuur en de politie

nogal wat kritische geluiden te beluisteren over de wijze waarop rechters de ont-

nemingswetgeving toepassen.
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Het eerste punt van kritiek dat in dit verband te berde is gebracht, is dat ontnemings-

vorderingen binnen een aantal arrondissementsrechtbanken matig inhoudelijk

worden bekeken. Het accent ligt in de beleving van de critici bij de behandeling ter

terechtzitting sterk op de bepaling van de hoogte van het behaalde wvv en van de op

te leggen betalingsverplichting en minder op juridisch inhoudelijke aspecten. Een

aantal advocaten merkte dienaangaande op dat zij het verschillende malen hadden

meegemaakt dat op fundamenteel juridische verweren onvoldoende gemotiveerd

werd gereageerd. Een respondent:

'Rechters besteden vooral aandacht aan de berekening van het voordeel en aan

de vraag wat een veroordeelde moet betalen. Ze verwachten dat wij die lijn

volgen en ook alleen maar over cijfertjes gaan praten. Ik heb een paar keer een

fundamenteel juridisch verweer gevoerd, maar alle magistraten zaten me toen

glazig aan te kijken. In de motivering bij de uitspraak bleek dat nauwelijks op

mijn inhoudelijke argumenten was ingegaan.'

Binnen de ZM wordt dit kritiekpunt overigens door een deel van de respondenten

onderschreven. Zij wijzen in dit verband op het verschil in benadering door de

rechtbanken en de hoven, waarbij de eerstgenoemde instanties zich bij de schatting

van het behaalde wvv meer zouden laten leiden door elementen als aannemelijk-

heid, redelijkheid en billijkheid, terwijl de hoven meer oog zouden hebben voor de

juridische onderbouwing van de ontnemingsvordering en de relatie tussen de feiten

en het behaalde voordeel. Op de oorzaken van dit (vermeende) verschil in benade-

ringswijzen en de eventuele gevolgen daarvan komen we in hoofdstuk 7 uitgebreid

terug.
Het tweede punt van kritiek betreft de neiging van sommige rechters om de finan-

ciële rapportage van de politie niet als uitgangspunt te nemen, maar zelf een geheel

nieuwe berekeningswijze te presenteren. Hier wringt de reeds in paragraaf 5.1.1

aangestipte irritatie van rechters over de neiging van een aantal BFO's om aan de

bevindingen in de financiële rapportage zelf reeds conclusies te verbinden. Hoewel

door eenieder wordt onderkend dat het de wettelijke bevoegdheid van de rechter is

om het wvv te schatten (ex artikel 36e lid 4 Sr), vinden verscheidene respondenten

dat rechters die over te weinig financiële deskundigheid beschikken, niet zelfstandig

aan het rekenen zouden moeten slaan.

De meest fundamentele kritiek op de ZM is dat de ontnemingsproblematiek te zeer

vanuit een strafrechtelijk perspectief wordt benaderd, waardoor de civielrechtelijke

aspecten die in de regelgeving zijn verweven, onvoldoende aan bod komen.10 Zo

10 Ook in de aanbiedingsbrief aan de minister van justitie met betrekking tot het advies 'Knelpunten in

de ontnemingswetgeving' van de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie tendeert het

college van pg's naar deze conclusie. Letterlijk wordt hierin gesteld: 'De ontnemingswetgeving heeft een

hybride karakter met een combinatie van civiel- en strafrechtelijke elementen hetgeen de toepassing in

de praktijk allerminst eenvoudig maakt. Dat komt niet in de laatste plaats door het feit dat de straf-

rechter moeite blijkt te hebben met onverkorte toepassing van de civielrechtelijke elementen uit de

wetgeving.'
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wordt door verschillende respondenten aangegeven dat strafrechters geneigd zijn op

zoek te gaan naar wettige en overtuigende bewijsmiddelen, zelfs daar waar de wet-

gever expliciet heeft bepaald dat met 'aannemelijkheid' kan worden volstaan. In dit

verband is onder andere gerefereerd aan enkele belangrijke arresten van de HR, in

het bijzonder de zogenaamde Bucro-beschikking (zie hierover meer in hoofdstuk 6).

Op deze plaats beperken we ons tot de vaststelling dat er sprake is van een analogie

met de bevindingen inzake de staande magistratuur: zowel ovj's als strafrechters

kunnen naar het oordeel van bovengenoemde respondenten moeilijk buiten de hun
vertrouwde denkkaders treden.

Onder rechters zelf is ten aanzien van dit punt meer verdeeldheid te bespeuren.

Sommigen erkennen dat er binnen de strafsector tot op zekere hoogte sprake is van

een eendimensionale kijk op voordeelsontneming. Treffend is in dat verband de ver-

gelijking die enkele rechters maakten tussen de cultuur van het strafrecht en die van

het civiele recht: de strafrechter zou vooral geneigd zijn te kijken naar de materiële

werkelijkheid; de civiele rechter zou daarentegen meer oog hebben voor de papieren

werkelijkheid. Het overstappen van het ene denkkader naar het andere veronderstelt

volgens deze rechters het overwinnen van mentale reserves en daarin is niet ieder-

een even goed in staat.

De meeste rechters werpen evenwel de kritiek dat zij de bedoelde omschakeling

niet kunnen maken, verre van zich en een aantal van hen voert zelfs aan dat de ZM in

dit opzicht een kennisvoorsprong heeft op het OM, omdat er door rechters tamelijk

frequent zou worden gerouleerd binnen de verschillende sectoren van de gerechte-

lijke instanties. De ervaring en deskundigheid op het terrein van het civiele, het

faillisements- en het handelsrecht zou dientengevolge voldoende aanwezig zijn,

aldus deze respondenten. Het laatste argument lijkt overigens binnen de rechtban-

ken van de 'kleinere' arrondissementen meer geldingskracht te bezitten dan binnen

de 'grotere': de noodzaak tot rouleren is binnen een rechtbank met een gering aantal

magistraten immers sterker aanwezig dan binnen een grote rechtbank.

Bij de gerechtshoven speelt het probleem van een te eng strafrechtelijk denkkader

volgens de geïnterviewde raadsheren niet. De magistraten die op dat niveau ont-

nemingszaken behandelen, hebben zelf al een civielrechtelijke achtergrond of doen

in voorkomende gevallen een beroep op een collega met die specifieke kwaliteiten.

Ondanks dit positieve zelfbeeld spitst de kritiek vanuit het OM en de opsporings-

diensten over de restrictieve interpretatiewijzen van de ontnemingswetgeving zich

vooral toe op de gerechtshoven en de HR. Verderop in dit hoofdstuk en in hoofdstuk

7 komen we op die kritiek terug.

Werklast

Hoewel het aantal ontnemingszaken nog betrekkelijk gering is en derhalve van over-

matige druk op de capaciteit van de ZM niet gesproken kan worden, hebben verschil-

lende rechters er melding van gemaakt dat de behandeling van een ontnemingszaak

meer tijd in beslag neemt dan zij aanvankelijk hadden vermoed. In dit verband is

een aantal specifieke verzwarende omstandigheden genoemd.
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In de eerste plaats is gewezen op de complicatie die wordt veroorzaakt door de

mogelijkheid om strafbare feiten in de voordeelsberekening mee te nemen die niet

op de tenlastelegging in de strafzaak vermeld staan. Vaak zijn deze (soortgelijke)

feiten ad informandum aan het strafdossier toegevoegd. Dat betekent dat de rechter

er in de strafzaak niet expliciet aandacht aan hoeft te besteden, in de ontnemings-

zaak daarentegen ontkomt hij er niet aan. Zoals een respondent het uitdrukte:

'Het ad info voegen van strafbare feiten was nadrukkelijk bedoeld om tijd te

besparen. Deze tijdsbesparing kun je vergeten als deze feiten in een ontnemings-

vordering worden ingebracht. Je moet ze als rechter dan alsnog gaan nalopen en

nagaan of ze door wettige bewijsmiddelen worden onderbouwd.'

Een tweede complicatie blijkt zich voor te doen wanneer een verdachte alleen hoger

beroep aantekent tegen de uitspraak in de ontnemingszaak en de strafzaak verder

laat rusten. In een dergelijke situatie wordt het vonnis in de strafzaak niet uitgebreid

schriftelijk uitgewerkt; volstaan wordt met een zogenaamd kop-staartvonnis, waarin

een pv van de terechtzitting ontbreekt. Dit zadelt de hoven met het probleem op dat

zij zelf de 'relevante informatie bijeen moeten harken', zoals een respondent het

plastisch uitdrukte. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het tot dusverre

nog nauwelijks is voorgekomen dat verdachten enkel appelleren tegen de uitspraak

in de ontnemingszaak, maar met het oog op de toekomst zijn wat dit punt betreft

wellicht meer problemen te verwachten.

5.2.2 Kunnen

Aanpassingen binnen de organisatie

Gezien de hierboven weergegeven eigen perceptie op de aanwezige en benodigde

kennis en vaardigheden, zal het geen verbazing wekken dat er binnen de ZM weinig

steun bestaat voor het idee om gespecialiseerde ontnemingskamers in het leven te

roepen. De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin toonde zich tijdens de

verdediging van het wetsvoorstel in het parlement een fervent voorstander van dit

idee, maar vrijwel alle rechters achten om diverse redenen een initiatief hiertoe

ongewenst. De eerste reden is reeds genoemd, namelijk dat de aard en omvang van

het zaaksaanbod het inrichten van een ontnemingskamer niet rechtvaardigt. Zelfs

als zich in het zaaksaanbod drastische wijzigingen zouden voordoen, wordt een

gespecialiseerde kamer echter niet opportuun geacht. Afgezien van het feit dat de

meeste rechters afkerig zijn van de gedachte om voor elk specifiek terrein speciale

voorzieningen te treffen, is naar hun oordeel de strafsector in de meeste arrondis-

sementen te klein voor het doorvoeren van verregaande differentiaties. Wel wordt

als mogelijkheid gezien om in meer complexe ontnemingszaken een civilist in de

meervoudige kamer op te nemen danwel te raadplegen, en/of een beroep te doen

op getuige-deskundigen, zoals een registeraccountant." Tot dusverre wordt van de

laatste optie overigens nog nauwelijks gebruikgemaakt.

Een ander argument om af te zien van een aparte ontnemingskamer schuilt in de

veelvuldig aangedragen overweging dat de hoofd- en ontnemingszaak onlosmakelijk
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met elkaar verbonden zijn. Uit het oogpunt van efficiëntie verdient het volgens de

betrokkenen de voorkeur om beide procedures door dezelfde kamer te laten afhan-

delen.

Het laatste argument dat ten aanzien van het vraagstuk generalisatie versus specia-

lisatie door rechters te berde is gebracht, is dat niet zozeer de ZM gebaat is bij specia-

listische kennis, maar veeleer de staande magistratuur. Het is immers, zo wordt door

menig rechter benadrukt, de taak van het OM om voldoende inzicht te verschaffen in

de verschillende aspecten van een ontnemingszaak. De rechter doet niet anders dan

zich daarover, op basis van de overlegde bewijsmiddelen en het verweer daartegen

van de veroordeelde, een oordeel te vellen.

Opmerkelijk is dat in de eerste fase van dit onderzoek nog werd vastgesteld dat de

meerderheid van de geënquêteerde leden van de strafkamer 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 nogal 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.

Niettegenstaande het brede 'verzet' tegen een gespecialiseerde kamer is het in

een beperkt aantal arrondissementen gebruik om de meer complexe zaken door

een bijzondere kamer te laten afdoen. Zo is in het arrondissement Arnhem de

zogenaamde vrijdagkamer met deze taak belast.

Aan rechters is de vraag voorgelegd of zij - naar analogie van het BOOM - wellicht

behoefte hebben aan praktische ondersteuning van een mogelijk op te richten 'lan-

delijk bureau voor de zittende magistratuur'. Om dezelfde redenen als waarom het

merendeel van de respondenten de idee van een specialistische ontnemingskamer

afwijst, bestaat er ook voor een dergelijke optie weinig enthousiasme. Rechters

maken nu al weinig gebruik van de helpdesk van het BOOM en het merendeel ver-

wacht niet dat dat veel anders zou zijn als men over een eigen pool van specialisten

zou beschikken. Enkele rechters denken hier evenwel beduidend anders over. Zij

menen dat het geringe aantal vragen aan de helpdesk verklaard wordt door de weer-

stand die het feit dat het BOOM een organisatie van het OM is, bij rechters oproept:

'Een rechter laat zich nu eenmaal niet graag leiden door het OM.' De rechters in

kwestie zien wel wat in een 'informatieknooppunt/expertisecentrum', waarbij het

voor hen om het even is of een dergelijk centrum binnen de eigen organisatie of op

departementaal niveau wordt gepositioneerd.

11 Een nog verder gaande optie is het opnemen van een gespecialiseerde niet-jurist (bijvoorbeeld een

registeraccountant) in de meervoudige kamer, die met een moeilijke ontnemingszaak wordt gecon-

fronteerd. Dit idee van (een bescheiden vorm van) lekenrechtspraak werd door vrijwel alle rechters

rigoureus van de hand gewezen. Een enkeling zag er wat in, waarbij gewezen werd op de analogie van

de pachtkamer, waarin leken een bescheiden rol vervullen.
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De laatste optie sluit goed aan bij de binnen het OM en de politie breed gekoesterde

wens dat de ZM blijk geeft de ontwikkelingen te volgen die gaande zijn op het gebied

van financieel rechercheren, als ook om daar wat de eigen organisatie betreft op te

anticiperen. In de beleving van de meeste respondenten laat de ZM deze ontwikke-

lingen thans te veel op zich afkomen en wordt door rechters in onderling verband te

weinig nagedacht over de consequenties van financieel rechercheren. Een respon-

dent vatte deze kritiek op de volgende wijze samen.

'Terwijl iedereen het thema financieel rechercheren omarmd heeft, blijft het van

de kant van de ZM doodstil. Hier wreekt zich ook de structuur van de ZM. Ze mist

een forum van gedachtenvormers ten aanzien van financieel rechercheren en

het toepassen van de ontnemingswetgeving, zoals het OM dat heeft in de vorm

van het LOO. Dergelijke deskundigheidsplatforms zijn overigens binnen de ZM

niet helemaal een onbekend verschijnsel. 12 Zo bestaat er een vergadering van

kinderrechters, een landelijke vergadering van rc's etcetera. Een ontnemings-

platform is theoretisch dus wel degelijk denkbaar, maar ik betwijfel of het daar

snel van zal komen.'

De strafzaak en de ontnemingszaak; bij elkaar houden of uit elkaar

trekken?

Uit het onderzoeksmateriaal komt naar voren dat in de meeste arrondissementen de

hoofd- en de ontnemingszaak zo veel mogelijk op één zitting worden afgedaan.13 Al-

leen als de ontnemingszaak als te complex wordt beschouwd, wordt deze afgesplitst

en op een later tijdstip behandeld. In een paar arrondissementen is het gebruik

geworden de behandeling van de beide procedures op verschillende zittingsdagen te

laten plaatsvinden. Opvallend is de tegengestelde visie die het OM en de ZM in deze

arrondissementen ten aanzien van bedoelde afsplitsing ontwikkeld hebben: volgens

de ovj's sturen rechters op een gescheiden behandeling aan, omdat zij meer tijd no-

dig denken te hebben om de ontnemingsmaterie te doorgronden; de meeste rechters

12 Zie in dit verband ook het rapport van de Adviescommissie Toerusting en organisatie zittende magi-

stratuur (Commissie-Leemhuis, 1998). In dit rapport (p. 21) wordt gerefereerd aan een enquête onder

rechters, waaruit zou blijken dat zich een intensief overlegnetwerk tussen en binnen de gerechten heeft

ontwikkeld. Het overgrote deel van de rechters ervaart de thans bestaande vormen van samenwerking

als adequaat. Enkelen vinden het overleg soms wat te vrijblijvend, niet altijd goed gestructureerd en

voorbereid, en te veel afhankelijk van de inzet van personen die aan het overleg deelnemen. Ook te

krappe financiën (onvoldoende menskracht) worden als reden genoemd voor beperking van de moge-

lijkheden van overleg. Op dezelfde pagina benadrukt de Commissie-Leemhuis overigens ook dat het

zeer belangrijk is dat de rechterlijke organisatie in algemene beleidszaken met één mond spreekt en dat

op dit punt landelijke coordinatie plaatsvindt.

13 De gegevens van het parket-generaal ten aanzien van dit punt laten het volgende beeld zien. Van de

ontnemingszaken waarin de vordering afgewezen danwel geheel toegewezen is (N=1.237; informatie

over gedeeltelijke toewijzingen ontbreekt!) is 94% op dezelfde dag, ofwel dezelfde zitting, behandeld als

de strafzaak. Het gaat hier vooral om de kleinere zaken. Naarmate de vordering toeneemt, neemt het

percentage geleidelijk af. In zaken waarin het door de politie berekende wvv de één miljoen gulden te

boven gaat, vindt bijvoorbeeld nog in 45% een behandeling op dezelfde dag/zitting plaats.
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stellen hier tegenover dat zij met het scheiden van de hoofd- en de ontnemingszaak

het OM 'een extra kans willen bieden, teneinde een nauwelijks onderbouwde ont-

nemingsvordering van een steviger fundament te voorzien'.

Een recente ontwikkeling op dit gebied is dat sommige rechtbanken de neiging heb-

ben te wachten met het in behandeling nemen van een ontnemingsvordering totdat

in de strafzaak een onherroepelijke uitspraak is gedaan. De meeste respondenten

- gelijkmatig verdeeld over de verschillende instanties - wijzen een dergelijke han-

delwijze af. Hoewel de opstelling om in het bijzonder in 'megazaken' de uitspraak in

de strafzaak in hoger beroep te willen afwachten, wel op enig begrip kan rekenen,

wordt benadrukt dat uitstel van de ontnemingszaak om deze reden slechts in uit-

zonderlijke gevallen mogelijk moet zijn. Gevreesd wordt dat ontnemingszaken, als

deze praktijk landelijk navolging zou krijgen, tot in lengte van dagen op de plank

blijven liggen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Aan dit argument is door

verschillende respondenten toegevoegd dat de wetgever met het scheiden van de

straf- en de ontnemingszaak een dergelijke praktijk zeker niet bedoeld heeft.

5.2.3 Willen

'Laat er geen misverstand over bestaan: geen enkele rechter verwerpt de wet als

zodanig en al zeker niet de basisgedachte waarop zij steunt. Het is zeker niet zo,

zoals wel eens wordt gesuggeerd, dat rechters lak hebben aan de wet, maar met

grote woorden als "misdaad mag niet lonen", kun je niet volstaan. Wetgeving

vereist precisering in redenering en dat zie je onvoldoende in de ontnemings-

wetgeving en de wijze waarop het OM haar zaken aanbrengt, terug. Dat roept

aversie op!'

De bovenstaande woorden van een raadsheer geven in grote lijnen weer hoe er

binnen de ZM tegen de ontnemingswetgeving aangekeken wordt. De ratio achter

de wetgeving wordt positief beoordeeld; beduidend meer moeite blijken rechters

te hebben met de wijze waarop deze grondgedachte in specifieke wetsbepalingen is

vertaald en met de wijze waarop het OM de eerste jaren het instrumentarium heeft

beproefd.

De wetgeving

Wat de wetgeving betreft, moet allereerst worden gesteld dat enkele magistraten 14

expliciet en uit eigener beweging hun waardering hebben uitgesproken voor de

prestatie die de wetgever in wetstechnisch opzicht geleverd heeft: de wetgeving

wordt door deze respondenten als een knap staaltje juridisch handwerk gezien, al

bestaat ook onder hen de overtuiging dat er de nodige omissies aan te wijzen zijn.

De meerderheid van de rechters is minder vleiend over de inhoud van de wet. De

14 Met magistraten wordt hier overigens niet alleen gedoeld op rechters; ook door een aantal ovj's is

expliciet gewezen op de wetstechnische finesse die de ontnemingswetgeving zou kenmerken.
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wetgever heeft, zo is het algemene gevoelen, ten aanzien van een aantal specifieke

aspecten - in het bijzonder de berekening van het wvv - een te grote mate van inter-

pretatievrijheid geboden, waardoor het rechters ontbreekt aan voldoende houvast.

'En daar houden rechters niet van,' aldus een respondent, 'op die manier wordt de

ontnemingswetgeving een mijnenveld en is rechtsongelijkheid een onontkoombaar

gevolg.'

Het belangrijkste kritiekpunt van rechters op de wetgeving is dat er een sterk puni-

tief element in verscholen zit, in het bijzonder in de vervangende hechtenis. In de

optiek van menig rechter is het moeilijk vol te houden dat voordeelsontneming

geen leedtoevoeging met zich brengt, zeker niet in de situatie dat een veroordeelde

wel kan, maar niet wil betalen en tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis

geïndiceerd is. Wat het laatste punt betreft, zitten rechters overigens wel met een

dilemma. De volgende uitspraak van een rechter vat het probleem waarmee de ZM

worstelt, goed samen.

'Bij de vervangende hechtenis zit je met twee problemen. Als de vervangende

hechtenis wordt opgelegd, wordt het punitieve karakter van de ontnemings-

maatregel blootgelegd en dat zint de meeste rechters niet. Aan de andere kant,

als de vervangende hechtenis niet wordt opgelegd en een opgelegde maatregel

niet ten uitvoer wordt gelegd, is dat uit het oogpunt van rechtshandhaving weer

uiterst onbevredigend.'

Het hierboven geschetste dilemma is deels te herleiden tot het gegeven dat rechters

tot op heden geen enkel zicht hebben op de tenuitvoerlegging van ontnemings-

maatregelen. Het besluit van het OM om de executie bij het CJIB neer te leggen heeft

dat zicht niet bepaald bevorderd. Op dit punt komen we terug in hoofdstuk 8.

Kijk op het OM

Tegen de achtergrond van het negatieve pre-advies van de HR (zie hoofdstuk 2) komt

de kritische houding van het merendeel van de rechters jegens de ontnemingswet-

geving niet geheel uit de lucht vallen. Van belang is echter te constateren dat de

reserves die door rechters tentoon worden gespreid op ontnemingsgebied, vooral

worden veroorzaakt door de wijze waarop het OM zich gedurende de eerste jaren

op dit terrein heeft gemanifesteerd. Relevante factoren zijn in dit verband de wijze

waarop het instrumentarium is ingezet en de beeldvorming die door het OM ten

aanzien van voordeelsontneming is opgeroepen.

Om met het laatste punt te beginnen: binnen de ZM bestaat wrevel omtrent de wijze

waarop het OM zich op ontnemingsgebied gedurende de eerste jaren heeft gepresen-

teerd. In de optiek van de meeste rechters heeft het OM zich te veel laten leiden door

'scoringsdrift', hetgeen behalve in de oorspronkelijk gebezigde term plukze onder

meer tot uitdrukking kwam in foto's waarop kale kippen te zien waren. Een respon-

dent verwoordde de scepsis hieromtrent binnen de ZM als volgt.

'De wetgeving is veel te populair gebracht. De gebruikte metaforen zijn bij rech-

ters in het verkeerde keelgat geschoten. Men ziet zichzelf als magistraat, niet als

poelier. Het OM heeft de indruk gewekt dat het daadkrachtig op zou gaan treden,
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maar concrete resultaten zijn nog nauwelijks geboekt. Men had zich wat voor-

zichtiger op moeten stellen, ook met het zoeken van publiciteit. Nu is toch het

beeld ontstaan van het OM dat weer eens een veel te grote broek aantrekt, die

vervolgens ruisend afzakt.'

Volgens een aantal rechters staat de vermeende scoringsdrift in ontnemingszaken

niet op zichzelf, maar dreigt het OM in grote strafzaken sowieso haar magistratelijke

positie enigszins uit het oog te verliezen. In dit verband is vooral gerefereerd aan de

opstelling die het OM koos tijdens de behandeling van de strafzaak in eerste aanleg

in het proces van de 'Hakkelaar'. De zorg die hier wordt uitgesproken, wordt overi-

gens ook gedeeld door een aantal representanten van het OM. Een hoofd-ovj zei hier

het volgende over.

'Het OM moet niet op de toer gaan van scoren, klappen uitdelen en verdachten

achterover trekken. We moeten onszelf goed blijven voorhouden dat we deel

uitmaken van de rechterlijke macht. Het OM moet zich niet afficheren als het

verlengstuk van de opsporingsdiensten. Als de beeldvorming de overhand krijgt

dat het ons erom te doen is om zo hard mogelijke klappen uit te delen, nemen

we onze taken en verantwoordelijkheden niet serieus. Nog even afgezien van het

feit dat een dergelijke opstelling de verhouding met de zittende magistratuur

geen goed doet.'

De tien-zakennorm

Behoudens het punt van de vermeende scoringsdrift, dat primair moet worden aan-

gemerkt als een communicatieprobleem, heeft het door het OM ontwikkelde beleid

om op jaarbasis tien ontnemingsvorderingen per zaaks-ovj aanhangig te maken,

veel aversie opgeroepen. Binnen de ZM is, in vergelijking met de representanten

van andere sectoren die in het kader van dit onderzoek geïnterviewd zijn, de weer-

stand tegen de tien-zakennorm veruit het grootst. Het belangrijkste bezwaar tegen

de taakstelling is dat deze een voor ontneming ongewenst soort zaken zou gene-

reren. De meeste rechters zijn de mening toegedaan dat de ontnemingswetgeving

primair geschreven is voor de categorie zware zaken en vinden dat daar ook het

accent gelegd moet worden. Menigmaal is in dit verband gerefereerd aan de toon-

zetting die de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer

kenmerkte.

Rechters zijn over het algemeen van mening dat, als het OM wil vasthouden aan een

taakstelling op ontnemingsgebied, men meer gebaat is bij een norm die geënt is op

de kwaliteit van ontnemingsvorderingen. In dit verband is de suggestie gedaan om

een taakstelling te formuleren die niet de instroom van zaken als uitgangspunt heeft,

maar de door- en uitstroom van zaken: belangrijke parameters in dit voorstel zijn de

mate waarin een vordering door de rechter wordt gehonoreerd en de mate waarin

men erin slaagt de ontnemingsmaatregel ten uitvoer te leggen.
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5.3 De politie

5.3.1 Kennen

105

Kennis en ervaring
In tegenstelling tot de andere bij de ontnemingswetgeving betrokken instanties

beschikt de politie binnen alle regio's over afdelingen met'ontnemingsspecialisten',

namelijk de BFO's.15 Deze afdelingen werden in eerste instantie gemodelleerd con-

form de 'blauwdruk' in het eindrapport van de Projectgroep Financiële onderzoeks-

teams (1990); deze hield in dat een BFO diende te bestaan uit een teamleider, twee

tactisch rechercheurs (ook wel financieel rechercheurs genoemd), een tweetal finan-

cieel deskundigen en een administratief medewerker.16 De financieel deskundigen

waren in eerste instantie - op grond van een interdepartementaal convenant; zie

hoofdstuk 3 - door de belastingdienst uitgeleend. Recentelijk is de looptijd van dit

convenant verstreken. Sindsdien zijn de politieregio's qua opbouw en uitbouw van

financiële deskundigheid op zichzelf aangewezen. Vooruitlopend op de volgende

subparagrafen kan hier reeds worden gesteld dat de blauwdruk door veel regio's is

verlaten. De huidige BFO's overziend, kan worden gesproken van een zeer divers

beeld. Dit geldt voor zowel de samenstelling, de positionering als de omvang van

deze eenheden.

Ondanks het feit dat de BFO's niet over één kam geschoren kunnen worden, valt

het op dat binnen het OM over het algemeen lovend over het deskundigheidsniveau

- zowel op financieel vlak als wat betreft de aanwezige kennis van het instrumenta-

rium - van de BFO's gesproken wordt. Dat de OM-representanten een positief oor-

deel over het financiële deskundigheidsniveau van de BFO's hebben, wekt overigens

nauwelijks verbazing gezien onze constatering (paragraaf 5.1.1) dat zij in de regel bij

het berekenen van het voordeel blindvaren op het BFO-rapport.

Ook binnen de operationele afdelingen van de eigen organisatie bestaat veel waar-

dering voor de inzet en de kwaliteiten van de BFO'ers. Dit geldt niet in de laatste

plaats voor de chefs van de basiseenheden. In de antwoorden op een open vraag

in de schriftelijke enquête naar het oordeel over het BFO in hun regio, voeren de

adjectieven 'faciliterend', 'duidelijk', 'zeer bereidwillig' en 'zeer kundig' de boven-

toon.

Het positieve oordeel van de basischefs blijkt evenwel niet gebaseerd te zijn op een

grote mate van praktijkervaring. Bijna drie kwart van deze groep geeft namelijk aan

niet of nauwelijks contact met het BFO te onderhouden. In het tweede interimrap-

port (Nelen en Sabee, 1996) kwam eenzelfde percentage uit de bus. De belangrijkste

verklaring voor dit gegeven is gelegen in het feit dat er op het niveau van de basis-

15 In Amsterdam-Amstelland AFO genoemd (afdeling Financiële ondersteuning). De tenaamstelling van

het BFO Rotterdam-Rijnmond is gewijzigd in financieel-economische unit (FEU), zie ook paragraaf 5.3.2.

16 Sommige regio's weken van meet af aan af van de blauwdruk. Zo werd in de regio Brabant-Zuid-Oost

niet geopteerd voor een centraal BFO, maar voor een vorm van decentrale ondersteuning.
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eenheden nog betrekkelijk weinig aan ontneming wordt gedaan. Zo geeft iets meer

dan 40% van de chefs van de basiseenheden aan dat hun eenheid nog op geen

enkele wijze met ontneming van doen heeft gehad. Twee jaar terug bedroeg dit

percentage 53. Ook op dit punt hebben zich dus geen ingrijpende wijzigingen

voorgedaan.

Het overwegend positieve oordeel binnen het OM en de politie over de aanwezige

kennis en ervaring bij de BFO's laat overigens onverlet dat binnen deze bureaus

zelf de indruk bestaat dat de deskundigheid - en vooral de variëteit daarin - nog

behoorlijk moet worden verstevigd. Lacunes in kennis en vaardigheid worden vooral

gesignaleerd op civielrechtelijk en financieel terrein. Hoogwaardige financiële

expertise kan in voorkomende gevallen worden gehaald bij de afdeling Forensische

accountancy van de DCRI. Aangezien de capaciteit van deze afdeling beperkt is en

recentelijk nogal wat (talentvolle) accountants zijn weggelokt door het bedrijfsleven

en soms zelfs andere overheidsinstellingen,17 worstelt de politie - net als het OM -

met de vraag hoe op korte termijn in de behoefte aan financiële deskundigheid kan

worden voorzien.

Opleiding/voorlichting

Binnen de BFO's bestaat de nodige ontevredenheid over het huidige cursusaanbod

van de rechercheschool. In de optiek van de meeste BFO-chefs zijn er te weinig op-

leidingen die aansluiten op de behoeften uit het veld. Er bestaat weliswaar begrip

voor de opstelling van de rechercheschool dat het cursusaanbod moet worden aan-

gepast aan de ontwikkelingen op het terrein van financieel rechercheren, maar in de

beleving van de BFO-chefs zijn 'te snel oude schoenen weggegooid, zonder dat er

nieuwe voor in de plaats gekomen waren'. In het bijzonder wordt hierbij gedoeld op

de beslissing de BFO-cursus te schrappen. Menig BFO-chef zegt als gevolg van deze

beslissing te kampen met het probleem dat medewerkers niet behoorlijk kunnen

worden opgeleid. Mogelijke alternatieven als de cursussen money launderingen

financiële verhoren zijn primair bedoeld voor kernteamleden, zodat de BFO-mede-

werkers in de momenteel bestaande overgangsfase tussen wal en schip dreigen te

vallen.

Het door de chefs basiseenheden geconstateerde gebrek aan kennis op ontnemings-

gebied binnen de eigen eenheden18 is volgens een meerderheid van de responden-

ten een rechtstreeks gevolg van het feit dat zij en hun medewerkers te weinig met

'ontnemingswaardige' zaken worden geconfronteerd. Over het algemeen hebben de

chefs van de basiseenheden en hun medewerkers wel al (enige) theoretische kennis

opgedaan, door middel van literatuur, voorlichting, lezingen en cursussen. Wat

opleidingen betreft, gaat het niet slechts om specifiek op ontneming gerichte cur-

17 Zo zijn twee forensische accountants van de DCRI enige tijd geleden naar het BOOM overgestapt.

18 Van hen is overigens 90% van mening dat de basispolitiefunctionarissen met in ieder geval basale

kennis over ontneming moeten worden uitgerust.
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sussen. Zo is de cursus voor hulp-ovj frequent als een belangrijke bron van kennis

genoemd. Theoretische kennis beklijft echter slechts, zo geven de respondenten

aan, als er ook daadwerkelijk iets in de praktijk mee wordt gedaan. En daar ont-

breekt het nu juist binnen de meeste basiseenheden aan.

Het gebrek aan kennis manifesteert zich niet slechts in juridisch-technische zin.

Volgens de respondenten uit de enquête is kennis omtrent de procedure -'bij wie

moet je waarvoor zijn' - minstens zo belangrijk. Hierop wordt in de volgende sub-

paragrafen nader ingegaan.

Een groot aantal respondenten heeft erop gewezen dat ook in de basisopleiding

voor aspirant-politiemensen een plaats voor voordeelsontneming moet worden

ingeruimd. De aandacht is in hun optiek momenteel te sterk gericht op een inhaal-

slag onder reeds in functie zijnde politie-ambtenaren. De stelling is in dit verband

geponeerd dat de toegevoegde waarde van cursussen gering is zolang de nieuwste

lichtingen op de politieschool niets over ontneming meekrijgen.

5.3.2 Kunnen

De kernteams en het Landelijk Rechercheteam

Aan het LRT is een voortrekkersrol toebedacht op het terrein van financieel recher-

cheren (zie hoofdstuk 3). Aan het invullen van deze kerntaak komt men pas sinds

kort toe. De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het optuigen

van de eigen organisatie, het verlenen van ondersteuning ten aanzien van inkomen-

de rechtshulpverzoeken en het opzetten van een aantal grootschalige onderzoeks-

projecten. Binnen de organisatiestructuur van het LRT is nadrukkelijk voorzien in

het aantrekken van hoogwaardige financiële en juridische expertise. Zo zijn in het

team onder andere gedetacheerde medewerkers van de Fiscale Inlichtingen- en

Opsporingsdienst (FIOD), bedrijfseconomen en strafrechtsjuristen werkzaam. Over

eigen civielrechtelijke deskundigheid beschikt het LRT (nog) niet. Op dat terrein valt

men terug op de expertise die bij het BOOM voorhanden is.

Ten aanzien van de kernteams19 is het beeld gedifferentieerder. De snelheid waar-

mee en de wijze waarop deze eenheden van de benodigde financiële en juridische

deskundigheid worden voorzien, lijken nogal te variëren. De resultaten van de

momenteel nog lopende evaluatie van de kernteams - waarbij overigens ook het LRT

uitgebreid onder de loep wordt genomen - kunnen hierover meer duidelijkheid

verschaffen.20

19 Gedoeld wordt in dit verband op de kernteams Noord-Oost-Nderland, Randstad-Noord en -Midden,

Zuid-Nederland, Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam.

20 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het IVA, het instituut voor sociaal wetenschappelijk beleids-

onderzoek en advies dat gelieerd is aan de Katholieke Universiteit Brabant.
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De bureaus financiële ondersteuning

Zoals hierboven reeds is aangegeven, kan feitelijk niet meer van één BFO-model

worden gesproken. Zo bestaat het BFO Limburg-Zuid slechts uit twee financieel

deskundigen en twee tactisch rechercheurs, waar de AFO van de regio Amsterdam-

Amstelland - inclusief de teamleider - 28 medewerkers telt. Gedurende de afgelo-

pen jaren is dit bureau fors uitgebreid doordat er een achttal jonge academici

(vooral juristen) en hbo'ers (vooral heao'ers) is aangetrokken.

Ook in Rotterdam-Rijnmond wordt aan de weg getimmerd, in die zin dat daar het

BFO is omgedoopt tot financieel-economische unit (FEU)en dat in deze unit 'aan-

palende' taakvelden zijn geïntegreerd. Zo beschikt deze afdeling onder meer over

een financieel CID-medewerker en een financieel misdaadanalist.

De opmerking van een aantal chefs van de basiseenheden dat het BFO in hun regio

onderbemand is, is dan ook niet afkomstig van respondenten uit de regio's

Rotterdam-Rijnmond of Amsterdam-Amstelland. Dat vooral de kleinere BFO's snel

een tekort aan capaciteit hebben, mag blijken uit de gang van zaken bij een ander

door ons bezocht BFO. Van de vier medewerkers van dat BFO is er één uitgeleend aan

een kernteam en wordt een ander volledig opgeslokt door een zeer grootschalig

onderzoek. Gevoegd bij de omstandigheid dat een andere medewerker langdurig uit

de roulatie was, kan het geen bevreemding wekken dat de overgebleven medewerker

zijn handen vol had en dat hij daardoor niet aan alle verzoeken om informatie en

ondersteuning kon voldoen.

De diversiteit tussen de BFO's qua formatieve sterkte en vormen van ondersteuning

moet in een breder verband worden gezien. Zo heeft de reorganisatie van de politie

een herverdeling van mensen en' middelen ten gunste van de grote, randstedelijke

korpsen tot gevolg gehad. Verschillende regiokorpsen buiten de randstad hebben te

kampen met ernstige budgettaire problemen. De schaarse capaciteit wordt in deze

regio's vooral benut om 'meer blauw op straat te krijgen'; middelen om een specia-

listische unit van extra capaciteit te voorzien, zijn er niet.

De reorganisatie van de politie heeft er ook toe geleid dat in veel politieregio's op

managementniveau gedurende lange tijd onvoldoende aandacht is besteed aan een

inhoudelijk onderwerp als het ontnemen van wvv. Het gevolg daarvan was weer dat

de BFO's in een aantal regio's op een - althans, in de beleving van de BFO-chefs -

ongelukkige positie in de organisatie zijn terechtgekomen. In het bijzonder de lei-

dinggevenden van de BFO's die zijn ingebed in een faciliterende of ondersteunende

divisie, ervaren het als een gemis dat hun bureau niet dichter bij de recherche is

gepositioneerd. Juist daar liggen in hun optiek de kernactiviteiten van het BFO.

Bovendien ligt het in de rede dat een eventuele visie op financieel rechercheren eer-

der ontwikkeld wordt door het recherchemanagement dan door de leidinggevenden

van een ondersteunende unit.

Wat de toekomst van de BFO's betreft, zijn de meeste respondenten van mening

dat het BFO oude stijl, dat alleen een functie had op ontnemingsgebied in enge zin,

zijn langste tijd heeft gehad. De gedachten gaan daarbij uit naar het creëren van

bureaus Financiële expertise (BFE's). In deze eenheden moet hoogwaardige finan-
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ciële expertise zijn geclusterd. Zij dienen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling

van financieel rechercheren in de brede zin van het woord. In sommige politie-

regio's is een dergelijke ontwikkeling reeds gaande. Op de regio's Amsterdam-

Amstelland en Rotterdam-Rijnmond is in dat verband hierboven reeds gewezen.

Ook het huidige BFO Noord-Nederland, dat de drie noordelijke regio's bedient,

maakt zich op voor een dergelijke metamorfose: het BFE nieuwe stijl wordt in de

huidige beleidsplannen teruggebracht van veertien naar zes mensen. Dit zijn dan

wel de financeel deskundigen bij uitstek. De overige acht keren terug naar hun regio

en vormen daar - met nieuw aan te trekken rechercheurs - een regionaal bureau

Financiële recherche. 21 De verwachting is dat dit bureau, dat ook weer geacht wordt

ondersteuning te bieden aan de basiseenheden en districten, 70% à 80% van het

zaaksaanbod zelfstandig af kan handelen. In echt complexe gevallen kan men een

beroep doen op het interregionale BFE.

De toekomst van de BFO's is ook onderwerp van discussie geweest in de Deelproject-

groep Ontneming. In dat kader komen we er in het vervolg van dit hoofdstuk nog

even op terug.

Ontnemen aan de basis

Bij gebrek aan alternatieven zijn de toch al overbezette BFO's lange tijd medeverant-

woordelijk geweest voor de opleiding van de basispolitiefunctionarissen in de regio.

In samenwerking met regionale politie-opleidingsinstituten zijn in een niet gering

aantal regio's basiscursussen ontneming verzorgd. In de tweede interimrapportage

(Nelen en Sabee, 1996) is hierover opgemerkt dat het verzorgen van opleidingen in

beginsel niet strookt met de oorspronkelijke taakstelling van de BFO's. Krachtens

deze taakstelling worden de BFO-medewerkers weliswaar geacht om - naast het

verlenen van ondersteuning op ontnemingsgebied en het veredelen van (financiële)

CID-informatie - de buitgerichte aanpak korpsbreed onder de aandacht te brengen

en te stimuleren, maar het daadwerkelijk opleiden van operationele politiemensen

kan hiertoe uiteraard niet gerekend worden.

In het genoemde interimrapport is tevens de aanbeveling gedaan om de basispolitie

met behulp van een korte, op maat gesneden opleiding elementaire kennis omtrent

de ontnemingsregelgeving bij te brengen. In het kader van het project Financieel

rechercheren is een dergelijke opleiding ontwikkeld, waarbij gebruikgemaakt wordt

van cd-rom/cd-i.

Een ander voorstel om basispolitiefunctionarissen meer vertrouwd te maken met de

ontnemingsmaterie, was het opnemen van één of meer verplichte velden die betrek-

king hebben op de vaststelling van de waarde van het verkregen voordeel in het BPS

van de politie. Ten tijde van de enquête (medio 1997) bleek dit breed gedragen

uitgangspunt nog lang niet verwezenlijkt te zijn: slechts 11% van de respondenten

gaf namelijk aan dat een ontnemingsmodule in het BPS verwerkt was. Als alles naar

21 In Groningen bestaat reeds een dergelijk bureau.
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verwachting is gelopen, is inmiddels in het BPS van alle regio's22 een aantal ver-

plichte 'ontnemingsvelden' opgenomen. De aanzet daartoe werd in eerste instantie

door het BFO-platform (de landelijke vergadering van de BFO's) gegeven en werd

overgenomen door het project Financieel rechercheren.

Overigens is door sommige respondenten gewaarschuwd voor al te hoog gespannen

verwachtingen inzake de ontnemingsrapportagemodule. Het invoeren van gegevens

in een dergelijk systeem blijft mensenwerk en het zal naar de verwachting van

genoemde respondenten weinig moeite kosten om de registratieverplichting te

omzeilen.

Een derde middel dat in de afgelopen jaren gebruikt is om het'buitgerichte' denken

binnen de basispolitiezorg te bevorderen, betreft de aanstelling van zogenaamde

taakaccenthouders. Deze personen worden geacht als aanspreekpunt inzake ont-

nemingskwesties te fungeren voor hun collega's binnen de districten en de basis-

eenheden. In enkele regio's bestaan dergelijke functionarissen, in andere regio's

wordt overwogen om taakaccenthouders aan te stellen. Diverse respondenten

hebben kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling. Zij wijzen op de ervaringen

met de aanstelling van taakaccenthouders op andere gebieden (milieu, jeugd en

zeden) en stellen dat het feit dat mensen niet worden vrijgemaakt voor deze rol,

met zich brengt dat - bijvoorbeeld onder een grote werkdruk - de prioriteiten bij
het reguliere werk worden gelegd.

Het bovenstaande heeft er reeds toe geleid dat sommige regio's het taakaccent-

houdersmodel weer verlaten hebben. Zo bleek in Amsterdam-Amstelland het
concept niet te werken vanwege respectievelijk:

- het vrijblijvende karakter van de rol;

- het gebrek aan carrièreperspectief voor de betrokkenen;

- het gebrek aan belangstelling en draagkracht vanuit het management om iets

van de rol van taakaccenthouder te kunnen maken.

De taakaccenthouders in de regio Amsterdam-Amstelland zijn vervangen door

negen fulltime aangestelde financieel rechercheurs, die elk aan een district ver-

bonden zijn. Deze nieuwe functionarissen - hun aanstelling gaat overigens niet ten

koste van de capaciteit van de AFO - zijn de aangewezen figuren om de 'bulkzaken'

uit de wijkteams en de districten te toetsen op kwaliteit en om nieuwe (financiële)

onderzoeken op gang te helpen. Voor de echte hoogwaardige deskundigheid kunnen

de districten nog steeds bij de AFO terecht. Deze unit heeft, nu zij van een deel van

haar oude taken is ontlast, meer ruimte gekregen om het proces van financieel

rechercheren op centraal rechercheniveau verder vorm te geven.

22 Sommige regio's/diensten maken gebruik van andere bedrijfsprocessensystemen, maar ook hierin is

een ontnemingsmodule verwerkt.
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De voorstellen van de Deelprojectgroep Ontneming

De Deelprojectgroep Ontneming is in haar analyse uitgegaan van de premisse dat de

mate waarin taken, vaardigheden en kennis worden beheerst, in belangrijke mate

afhankelijk is van het niveau waarop men binnen de organisatie functioneert. Gaat

het op een laag niveau vooral om herkenning en onderkenning van problemen, op

een hoog (specialistisch) niveau wordt men geacht over specifieke vaardigheden en

kennis te beschikken.

De deelprojectgroep onderscheidt vier niveaus van functioneren, waarbij wordt

benadrukt dat de wisselwerking tussen de niveaus van cruciaal belang is.23

1 De basispolitiefunctionaris/hulp-ovj. In de praktijk zal het grootste aantal zaken

worden afgedaan door de basispolitiefunctionaris. Het betreffen hier zaken die

relatief eenvoudig van aard zijn en qua kennisniveau niet een grote diepgang

behoeven. Ze kunnen worden afgedaan door een ontnemingsrapportage op te

stellen met behulp van de ontnemingsrapportagemodule (ORM). In het BPS van

de politie is deze module inmiddels ingevoerd. Behalve vaardigheid met het

werken met de ORM zal de basispolitiefunctionaris moeten beschikken over

basiskennis op het gebied van de ontnemingswetgeving, en wellicht ook de

Wet-Terwee. Het belangrijkste is evenwel dat de basispolitiefunctionaris zich

bewust is van het nut van financiële gegevens en informatie binnen

strafrechtelijke onderzoeken, voor zowel de bewijsvoering als de ontneming.24

2 De financieel medewerker (taakaccenthouder). De financieel medewerker heeft

allereerst een vraagbaakfunctie. Hij moet in staat zijn de functionarissen van

niveau 1 bij te staan in zaken waarin zij niet zelfstandig tot een oplossing kun-

nen komen. Daarnaast heeft hij een belangrijke verwijsfunctie. Van deze mede-

werker wordt wel een breed overzicht, maar geen diepgaande kennis verwacht

op het gebied van financieel rechercheren. Hij wordt geacht het 'financiële

bewustwordingsproces' te stimuleren.

3 De financieel deskundige. Van de financieel deskundige mag worden verwacht

dat hij op een aantal terreinen een diepgaande kennis en vaardigheid bezit. De

financieel deskundige moet in staat zijn de financieel medewerker met raad en

daad bij te staan, alsmede zelfstandig danwel in samenwerking met anderen

complexe onderzoeken uit te voeren. De financieel deskundige maakt deel uit

van een regionale danwel interregionale pool van deskundigen, verenigd in een

23 De tactisch rechercheur is niet afzonderlijk benoemd. Afhankelijk van de werkzaamheden zal hij over

kennis en vaardigheden op niveau 1, 2 of 3 moeten beschikken.

24 Dat de strekking van financieel rechercheren nog niet bij een ieder is doorgedrongen, moge blijken uit

het volgende praktijkvoorbeeld. De reactie van enkele CID'ers op een 'bewustwordingscursus' luidde

dat men de cursus niet dacht nodig te hebben. Men zag er althans niet de meerwaarde van in. Naar

aanleiding van deze reactie werd er door de cursusleiders op gewezen dat het beslist niet denkbeeldig is

dat in de nabije toekomst accountants zich als informant zullen aandienen. Zij zullen dan door de CID

moeten worden 'gerund'. Daartoe is het noodzakelijk dat de CID'ers - tot op zekere hoogte - de taal van

de accountant leren spreken.
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bureau Financiële recherche, een bureau Financiële expertise, een financieel-

economische unit, of hoe men deze afdeling ook noemen wil.

4 De specialistisch deskundige/leidinggevende. De deskundige/leidinggevende

coordineert en begeleidt de werkzaamheden van de leden van het bureau Finan-

ciële recherche. Hij functioneert tevens als vraagbaak voor zijn medewerkers en

heeft een belangrijke verwijsfunctie naar een - op te richten - landelijke pool

van specialisten.

Van cruciaal belang bij dit model is dat gedurende het gehele proces van opsporing,

vervolging, berechting en tenuitvoerlegging op basis van adequate informatie de

financiële positie van de verdachte voorwerp van onderzoek is en dat er telkens

een bewuste afweging wordt gemaakt met betrekking tot de wenselijkheid van en

mogelijkheid tot het ontnemen van wvv.

De risico's van een te snelle invoering van het model

Zoals hierboven is opgemerkt, bestaat er binnen de politie een breed draagvlak voor

de voorstellen van de deelprojectgroep Ontneming. De meeste BFE's willen op korte

termijn doorgroeien naar bureaus Financiële recherche -niveau 3 - en sommige

zijn hiermee al een aardig eind op streek. Het grote risico dat hierin schuilt, is dat

in de hoogste twee deskundigheidsniveaus al wordt voorzien zonder dat de overige

onderdelen van de regiokorpsen voldoende deskundigheid en ervaring herbergen

om zelfstandig de eenvoudige tot middelgrote zaken aan te kunnen.

Uit het verzamelde materiaal blijkt dat dit gevaar niet moet worden onderschat. In

de meeste regio's bestaan op het niveau van de basispolitiezorg (niveau 1) en de

financieel medewerker (niveau 2) namelijk nog tal van witte vlekken. Zo is van ten

minste één regio bekend dat er nog niets aan opleidingen voor de basispolitiezorg is

gedaan. Voor diverse regio's geldt daarenboven dat men nog niet zover is om sleutel-

figuren aan te stellen ter ondersteuning van de basiseenheden/districten. In de

regio's waar dat wel het geval is, zijn deze functionarissen lang niet overal op vol-

doende hoog niveau opgeleid.

Een ander gevaar waarop door een aantal respondenten in het kader van financieel

rechercheren is gewezen, betreft het samenvoegen in de toekomstige BFE's van de

expertise op fraude- en ontnemingsgebied. Gezien de toegenomen belangstelling

voor (horizontale) fraudebestrijding, vrezen de respondenten in kwestie dat de

capaciteit van de expertisecentra vooral benut zal worden voor het uitvoeren van

fraude-onderzoek, waardoor er onvoldoende ruimte overblijft voor het sluitstuk van

financieel rechercheren, namelijk het ontnemen van ww.

5.3.3 Willen

Uit de bovenstaande beschouwing kan worden afgeleid dat het ontnemingsgerichte

denken nog lang niet in alle lagen van de politie-organisatie is doorgedrongen. Dat

de hiervoor benodigde mentaliteitsverandering zich zo moeizaam voltrekt, is juist

daarom zo opmerkelijk, omdat ontneming sterker dan andere taakvelden (zoals



Kennen, kunnen en willen 113

milieu) tegemoetkomt aan de beleving van politiemensen. Uit de interviews met

politiemensen kan worden afgeleid dat voor hen niets zo frustrerend is als delin-

quenten die na hun detentie in financieel opzicht zorgeloos verder kunnen leven.

Dat binnen de politie de term plukze minder weerstand oproept dan binnen andere

instanties, spreekt wat dat betreft boekdelen.

Een verklaring voor de paradox dat deze 'positieve grondhouding' zich niet vertaalt

in een grote mate van bereidheid om zelf aandacht aan ontneming te schenken, is

gelegen in de negatieve associatie die zaken als vermogensvergelijkingen en kas-

opstellingen oproepen. Dergelijke boekhoudkundige termen passen niet in het beeld

dat veel politie-ambtenaren van hun werk hebben: dat moet spannend, uitdagend

en avontuurlijk zijn en ontneming past niet bepaald in dat rijtje.25

Een tweede factor die op de attitude van het uitvoerend personeel van invloed is,

betreft de opstelling van het kader. Vanuit het top- en het middlemanagement

dienen signalen te komen dat een op geld gerichte aanpak een toegevoegde waarde

heeft. Het thema zal niet worden opgepakt als - in de terminologie van een respon-

dent -'de hogere legerleiding' laat blijken het allemaal niet zo belangrijk te vinden.

Bij woorden zal men het in dit verband niet kunnen laten. Er moeten ook prikkels

worden gecreëerd in de sfeer van het salaris-, selectie-, opleidings-, en loopbaan-

beleid. Zoals hierboven onder de noemers kennen en kunnen al is geconstateerd, is

er op deze terreinen nog het nodige voor verbetering vatbaar.

Politiemensen zijn er al met al wel van doordrongen geraakt dat voordeelsontne-

ming het gemeenschappelijke belang dient, maar zien niet één-twee-drie in wat

zijzelf bij toepassing van het ontnemingsinstrumentarium te winnen hebben. Tegen

de achtergrond dat politiemensen over een grote mate van discretionaire bevoegd-

heid en, in het verlengde daarvan, over keuzevrijheid beschikken (Lipsky, 1980),

moet toepassing van de wetgeving zeer nadrukkelijk het eigen belang dienen, anders

ligt ontwijkgedrag te gemakkelijk voor de hand.

5.4 De bijzondere opsporingsdiensten

5.4.1 Kennen

De respondenten zijn eensluidend positief in hun oordeel over de aard en de

omvang van de financiële deskundigheid bij de FIOD.26 Over de andere drie BOD's,

25 Hier is overigens wel een relativering op zijn plaats. De perceptie van politiemensen over hun werk

komt over het algemeen nauwelijks overeen met wat zij in de praktijk doen. Niettegenstaande de sterke

voorkeur die er bestaat voor 'actie op straat', besteden politiemensen een groot deel van hun tijd aan

het verstrekken van informatie aan burgers en het verrichten van hulpverlenende activiteiten. Punch

(1979) noemde de politie in dit verband wel een 'secret social service'. Deze observatie heeft nog steeds

geldingskracht.

26 Voor een beknopt overzicht van de taken en bevoegdheden van verschillende BOD's zij verwezen naar

Pheijffer e.a. (1997).
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de Economische Controle Dienst (ECD), de afdeling recherche van de Algemene

Inspectiedienst (AID) en de dienst Recherchezaken (DRZ), zijn de reacties op dit

punt gematigder. Deze diensten worden weliswaar hoog ingeschat waar het gaat om

specifieke vaktechnische en juridische kennis, maar hebben volgens de responden-

ten beduidend minder financiële deskundigheid in huis dan de FIOD.27

De BOD's beschikken over het algemeen naast tactisch rechercheurs over functio-

narissen die intern zijn opgeleid of een economisch-administratieve opleiding

hebben gevolgd. Wat dat betreft, zijn de BOD's - in het bijzonder de FIOD - volgens

de meerderheid van de respondenten beduidend verder op het pad van financieel

rechercheren dan de reguliere politie.

In de optiek van FIOD-medewerkers houdt deze opsporingsdienst zich al van ouds-

her bezig met financiële recherche. Pheijffer e.a. (1997) zeggen hierover dat tot

ongeveer de jaren negentig de deskundigheid van de FIOD uitsluitend werd aan-

gewend ten behoeve van fiscale en douane-onderzoeken. Daarna is de FIOD, mede

als gevolg van een veranderend criminaliteitsbeeld, binnen een veel breder veld

gaan werken. Ook de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt tegen-

woordig beschouwd tot een van de taken van het resultaatgebied opsporing. In dat

kader worden ook zelfstandig onderzoeken verricht op het terrein van de drugs-

handel. Het 'Kolibri-onderzoek' naar het netwerk rondom 'de Hakkelaar' is daar het

meest treffende voorbeeld van. Binnen de politie bestaat enige twijfel of dit terrein

wel tot de aandachtsvelden van de FIOD dient te behoren. Een aantal respondenten

heeft in dit verband opgemerkt dat de FIOD een 'ongekende profileringsdrang aan

de dag legt en zich op tracht te werken tot het zevende kernteam'. Andere politie-

vertegenwoordigers stellen zich te dien aanzien meer gereserveerd op en gaan niet

verder dan vast te stellen dat 'de FIOD zich ten opzichte van de politie enorm heeft

kunnen ontwikkelen, omdat de politie dat zelf mogelijk heeft gemaakt'. Zij geven

aan dat de inzet van de politie op het terrein van de bestrijding van zware crimi-

naliteit zich al jaren op hetzelfde niveau bevindt en dat de oplossingen voor dit

probleem, professionalisering en uitbreiding van deskundigheid, nog niet voldoende

in de politie-organisatie zijn geïncorporeerd.

Niettegenstaande het positieve oordeel over de financiële deskundigheid die de

FIOD herbergt, hebben sommige respondenten kanttekeningen geplaatst bij de

aanwezige kennis en vaardigheden op het terrein van de 'klassieke' recherche-

technieken en -tactieken. Dit geldt volgens hen - mutatis mutandis - ook voor de

andere BOD's en de opsporingsambtenaren van de bedrijfsverenigingen. Om een

van deze respondenten te citeren:

'Het wemelt van de wetskennis en, in het geval van de FIOD, van de financiële ex-

pertise, maar er zijn maar weinig mensen bij deze diensten actief die weten hoe

zij die vaardigheden in een recherche-onderzoek optimaal kunnen benutten.'

27 Sommige van deze diensten stellen overigens wel naarstige pogingen in het werk deze lacune aan te

vullen. Zo is binnen de recherche-afdeling van de AID een afdeling Forensische accountancy opgericht.
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Over de binnen de verschillende BOD's aanwezige kennis over het strafrechtelijke

ontnemingsinstrumentarium zijn de respondenten uit de politiewereld tamelijk

kritisch. De vertegenwoordigers van de BOD's erkennen dat slechts een gering aantal

medewerkers aanvullende cursussen op dit terrein heeft gevolgd. De kennis die

aanwezig is, hebben de opsporingsambtenaren hoofdzakelijk opgedaan door middel

van zelfstudie. Van beleid om medewerkers op structurele basis aan opleidingen

deel te laten nemen, is geen sprake. Volgens de leidinggevenden binnen de BOD's

rechtvaardigt het geringe zaaksaanbod een extra inspanning op dit terrein niet.

Kunnen
Uit de diverse interviews komt naar voren dat de BOD's niet of nauwelijks zelfstandig

strafrechtelijke ontnemingszaken draaien. Dit wordt door zowel de BOD-represen-

tanten zelf als veel van de geïnterviewde politievertegenwoordigers aangegeven. Een

uitzondering vormt wellicht de ECD. De respondenten van deze dienst geven aan dat

strafrechtelijke ontneming vooral bij grootschalige onderzoeken bijna altijd een doel

is. Dit wekt op zich geen verbazing als wordt bedacht dat artikel 8 (oud) WED de

'voorloper' van artikel 36e Sr was. Sinds de invoering van de verruimde ontnemings-

mogelijkheden zijn de maatregelen uit het bijzondere deel van het Wetboek van

Strafrecht naar het reguliere deel overgeheveld.

De FIOD krijgt op regionaal niveau nauwelijks met de ontnemingswetgeving te

maken. Dit is een direct gevolg van de strekking van artikel 74 Algemene Wet inzake

Rijksbelastingen (AWR). Dit artikel schrijft voor dat ter zake van bij de belastingwet

strafbaar gestelde feiten artikel 36e Sr geen toepassing vindt. Het zaaksaanbod in de

regio bestaat vrijwel volledig uit belastingdelicten. Op grond van de informatie die

door de regionale vestigingen van de FIOD wordt aangeleverd, worden door andere

eenheden van de belastingdienst fiscale maatregelen getroffen.

Zoals al is aangegeven, ligt de situatie wat de centrale vestiging van de FIOD betreft,

anders. Hier worden ook onderzoeken 'gedraaid' naar commune delicten, zoals

grootschalige drugshandel. Het primaat lijkt ook hier te liggen bij de fiscale route,

al wordt ook voorzichtig geëxperimenteerd met het ontnemen van wvv langs straf-

rechtelijke weg.28

De meeste FIOD-medewerkers zien alleen toegevoegde waarde in de ontnemings-

wetgeving ten aanzien van verdachten wier criminele winsten niet met het fiscale

regime kunnen worden afgeroomd. Voorbeelden daarvan zijn verdachten die niet

in Nederland belastingplichtig zijn of hun vermogen goeddeels in het buitenland

28 Het voorbeeld bij uitstek in dit verband is het reeds genoemde Kolibri-onderzoek naar het netwerk

rondom de Hakkelaar. In dit onderzoek loopt nog een sfo, hetgeen betekent dat er op termijn een

ontnemingsvordering aanhangig gemaakt zal moeten worden. Opmerkelijk is dat het hoofd van de

unit Zwacri van het arrondissementsparket Amsterdam inmiddels publiekelijk heeft laten weten

weinig fiducie te hebben in de resultaten van het financiële onderzoek. Een verzoek tot uitbreiding

van het onderzoeksteam van de FIOD van twee naar tien man is door het OM dan ook afgewezen

(NRC Handelsblad, 7 februari 1998).
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hebben ondergebracht. Het merendeel van de delictplegers is naar hun overtuiging

net zo goed, zo niet beter, met het fiscale instrumentarium aan te pakken. Op het

fiscale regime komen we overigens in hoofdstuk 7 terug.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de taakomschrijving en het werkterrein

van een BOD, alsmede de met dat terrein geparenteerde regelgeving, belangrijke

verklaringsfactoren zijn voor de geringe mate van ervaring die de BOD's met de

ontnemingswetgeving hebben opgedaan. Behalve op de FIOD kan in dat verband ook

gewezen worden op de werkzaamheden van de AID. Deze zijn voor een belangrijk

deel gericht op overtredingen van regels van de Europese Unie (EU); op dit type van

overtredingen is vaak een administratieve sanctie van toepassing. Mutatis mutandis

geldt hetzelfde voor het grootste deel van het werkterrein van de dienst

recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM). In de sfeer van volkshuisvesting of ruimtelijke ordening is

toepassing van artikel 36e Sr nauwelijks aan de orde. Alleen op milieugebied is er

sprake van een wezenlijk andere situatie, in die zin dat delicten van dit type zich

uitstekend lenen voor toepassing van het ontnemingsinstrumentarium, niet in de

laatste plaats vanwege het feit dat in milieuzaken directe slachtoffers veelal

ontbreken.29

Willen

De constatering dat de BOD's zich nauwelijks zelfstandig bezighouden met (straf-

rechtelijke) ontneming, laat onverlet dat deze diensten bij grote onderzoeken en

speciale projecten regelmatig met de politie samenwerken.30 Vaak zijn dit zaken

waaraan op de een of andere wijze een ontnemingscomponent verbonden is.

Hoewel pas in hoofdstuk 7 aandacht zal worden besteed aan de verhouding tot

andere ontnemingsregimes, kan hier reeds worden gesteld dat het feit dat de fiscus

preferent is in zijn vorderingen, diverse malen voor gespannen verhoudingen heeft

gezorgd. Vooral in het verleden, zo verhalen enkele respondenten, hebben zich in

multidisciplinaire onderzoeken ongewenste situaties voorgedaan, in de zin dat op

grond van informatie van de FIOD door de belastingdienst hoge aanslagen werden

opgelegd waarmee de facto 'de gehele buit werd opgeëist'. Hoewel het ook deze

respondenten feitelijk niet uitmaakt hoe het wvv wordt ontnomen, kunnen zij zich

niet aan de indruk onttrekken dat de fiscus in de eerste jaren na inwerkingtreding

van de ontnemingswetgeving haar preferente positie misbruikte. Volgens de betrok-

29 Anders dan bij drugs- en vermogensdelicten bestaat het wvv in milieuzaken vaak niet uit een toename

van baten, maar uit een besparing van kosten. Op een bedrijf dat verontreinigde grond niet langs de

geëigende - relatief dure - weg verwerkt, maar kiest voor een illegale - goedkope - oplossing, moet een

andere berekeningswijze van het voordeel worden losgelaten dan op een netwerk dat in drugs handelt.

Faure en De Roos (1998) hebben een aantal vuistregels voor de berekening van het wvv in mileuzaken

opgesteld.

30 Sommige van deze samenwerkingverbanden zijn structureel van aard, zoals de detachering van

FIOD-medewerkers in het Landelijk Rechercheteam en de participatie van de FIOD in onderzoeken van

de kernteams.
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kenen heeft dit aanvankelijk een zware wissel getrokken op de onderlinge verhoudin-

gen. Een respondent van de politie haalde in dit verband het voorbeeld aan van een

onderzoek waarin de FIOD zonder overleg te voeren met de andere betrokken op-

sporingsdiensten, nogmaals (fiscaal) beslag legde op een reeds conservatoir in

beslag genomen geldbedrag. 31 Een ander voorbeeld waaraan in dit verband werd

gerefereerd, betrof de casus van een bankoverval, waarin de buit was achterhaald en

de fiscus tegen de zin van alle overige betrokkenen door middel van fiscaal beslag

een oude belastingaanslag probeerde te verzilveren. Het gevolg daarvan was dat het

directe slachtoffer, de bank, achter het net dreigde te vissen.

De ontstane irritaties hebben ertoe geleid dat er, zoals reeds is vermeld in hoofdstuk

3, afspraken zijn gemaakt tussen de departementen van Financiën en justitie om de

afstemming op ontnemingsgebied te verbeteren. Deze afspraken zijn neergelegd in

de bijgestelde ontnemingsrichtlijn van 1 oktober 1997.

Het zou overigens een misvatting zijn om aan de bovengenoemde voorbeelden de

conclusie te verbinden dat de relatie tussen de politie en de FIOD louter door fricties

wordt gekenmerkt. De samenwerking tussen de BFO's en de regionale vestigingen

van de FIOD verloopt naar het oordeel van de betrokkenen in het algemeen bevre-

digend. Ten aanzien van de centrale vestiging van de FIOD wordt, zoals gezegd, de

verhouding aan weerszijden gekenmerkt door enige ambivalentie. De meeste res-

pondenten denken echter dat verbetering van de onderlinge afstemming, samen-

werking en informatie-uitwisseling de verhoudingen tussen beide partijen ten goede

zal komen.

5.5 De advocatuur

Kennen
In het tweede interimrapport van dit onderzoek (Nelen en Sabee, 1996) werd gecon-

cludeerd dat veel advocaten de ontneming als secundair element van de strafzaak

opvatten en dat velen van hen zich nog nauwelijks in de materie hadden verdiept.

Uit de diverse gesprekken en de dossierstudie tijdens de laatste onderzoeksfase kan

worden afgeleid dat er - als het de kennis van de ontnemingswetgeving betreft -

binnen de advocatuur nog geen majeure veranderingen hebben plaatsgevonden, al

zijn er signalen dat sommige advocaten zich meer op strafrechtelijke ontneming

beginnen toe te leggen.32

31 Het was en is overigens bepaald niet ongebruikelijk om over het strafvorderlijke conservatoire beslag

een andere vorm van beslag, zoals het fiscale, heen te leggen. Het voordeel van een dergelijke vangnet-

constructie is evident: als een van de partijen zijn claim niet hard kan of wil maken, behoeft het in

beslag genomene niet onmiddellijk aan de betrokkene te worden teruggegeven. De onvrede van de in

het voorbeeld aangehaalde respondent schuilt dan ook niet zozeer in de aanwezigheid van een fiscaal

vangnet, als wel dat daarover in het geheel geen overleg had plaatsgevonden.

32 Het betreft hier in enkele gevallen raadslieden die een fiscaal-juridische achtergrond hebben en zich

dan ook als 'advocaat en belastingkundige' afficheren.
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De verweren van advocaten zijn volgens vele respondenten nogal beperkt van aard.

'Het gaat ze alleen maar om het minimaliseren van de opbrengsten en het maxi-

maliseren van de kosten', zoals een respondent het uitdrukte. Dit hoeft overigens

niet per se te betekenen dat men hiermee blijk geeft van een beperkte ontnemings-

kennis. Enkele advocaten geven aan dat zij vanzelfsprekend meer principiële ver-

weren33 hebben gevoerd, maar dat deze eenvoudigweg niet werden gehonoreerd

of soms niet werden begrepen. Het heeft dan geen zin meer om deze verweren te

blijven opvoeren.

Grosso modo kan - op het niveau van de individuele strafpleiter - worden gesteld

dat de meeste advocaten hetzelfde probleem kennen als veel ovj's en rechters: de

meeste strafrechtpleiters 'kunnen hun strafrechtelijke bril niet afzetten' en hebben

lacunes in hun kennis van financiële en civiele aangelegenheden. Dat veel advo-

caten wel de mogelijkheden hebben om op deze terreinen 'binnenshuis' steun te

zoeken, komt hieronder aan de orde.

Kunnen

Het feit dat specialisatie op ontnemingsgebied nog nauwelijks voorkomt, is volgens

een aantal respondenten te wijten aan het geringe aantal ingestelde ontnemings-

vorderingen. De advocatuur handelt wat dat betreft reactief. Pas wanneer er meer

complexe ontnemingszaken komen, is te verwachten dat de advocatuur op ruimere

schaal aandacht aan het vergroten van de ontnemingsexpertise gaat besteden. Een

factor waarin in dit verband ook op werd gewezen, betreft de omstandigheid dat het

executietraject nog niet tot wasdom is gekomen. Het executeren van substantiële

ontnemingsmaatregelen, wat voor een deel zal betekenen dat de vervangende

hechtenis ten uitvoer zal worden gelegd, zal een aanjaageffect op de inspanningen

van de advocatuur hebben, zo luidt de verwachting.

Vanuit de invalshoek van kantoorgrootte en specialisatiegraad valt op te merken dat

vooral de zeer grote advocatenkantoren in beginsel reeds veel expertise in huis heb-

ben. Dergelijke kantoren kennen immers vaak een fiscale afdeling, een civiele sector

en soms zelfs een afdeling notariaat. Dergelijke grote, multidisciplinaire kantoren

hebben een voorsprong op de kantoren die in strafrecht zijn gespecialiseerd, om

nog maar te zwijgen van de 'eenpitters'. In theorie zouden de grote kantoren dan

ook volwaardige tegenspelers van het OM moeten zijn. In de praktijk komt het nog

betrekkelijk weinig voor dat advocaten zich voor advies tot gespecialiseerde kantoor-

genoten wenden of de ontnemingszaak aan hen overdragen. Een voorbeeld van het

laatste deed zich overigens wel voor in een van de door ons bestudeerde casus. De

raadsman die het verweer had gevoerd in de strafzaak, liet zich bij de schikkings-

33 Zoals het beroep op het rechtsbeginsel 'ne bis in idem', dat inhoudt dat iemand niet nogmaals voor

hetzelfde feit kan worden vervolgd. Ook is het verweer gevoerd dat het ontnemingsinstrumentarium

slechts is bedoeld voor de zware of georganiseerde vormen van criminaliteit. Dit vérweer is in de lagere

rechtspraak zowel meermaals verworpen als - minder frequent - aanvaard.
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onderhandelingen vervangen door een kantoorgenoot die op dat terrein gepokt en

gemazeld is.

Willen

Uit een interimverslag van het daderonderzoek naar de beleving van ontneming

(Vruggink en Van Dijk, 1998), blijkt een aanzienlijk deel van de geïnterviewde daders

bepaald niet hoog op te geven van de 'ontnemingskwaliteiten' van de advocatuur.

Veel van de advocaten zijn vaak niet goed op de hoogte van diverse aspecten, varië-

rend van de berekening van het wvv tot de procedure omtrent de executie. Ook de

respondenten van het onderhavige onderzoek zijn in meerderheid van mening dat

advocaten het voeren van verweer in ontnemingszaken als een secundair element

van hun dienstverlening beschouwen. Twee factoren zijn in dit verband in het

bijzonder genoemd. De eerste heeft betrekking op de categorie strafpleiters met

grote naamsbekendheid, de tweede op de categorie pro-Deo-advocaten.

Wat de strafrechtsadvocaten van naam en faam betreft, is gesuggereerd dat zij onvol-

doende interesse in de ontnemingsmaterie hebben, omdat daarbij onvoldoende te

winnen zou zijn en de afhandeling van ontnemingszaken zich goeddeels aan het

oog van de buitenwereld onttrekt. De ijdelheid van deze strafpleiters zou hen, met

andere woorden, in de weg zitten om meer inspanningen op ontnemingsgebied te

leveren.

De reden waarom pro-Deo-advocaten ontneming niet de volle aandacht geven, is

volgens de respondenten van een geheel andere orde. De barrière die bij onver-

mogende cliënten moet worden genomen, ligt op het financiële vlak, in casu het

terrein van het vergoedingenstelsel. Ontnemingsprocedures brengen veel werk met

zich, werk dat slechts ten dele financieel wordt gecompenseerd. In hoeverre de con-

clusie van Vruggink en Van Dijk betrekking heeft op deze advocaten, is niet bekend,

maar gezien de geringe hoogte van de ontnemingsvorderingen en -maatregelen,

moet dat zeker niet worden uitgesloten.

5.6 Recapitulatie

In dit hoofdstuk zijn de kritische succes- en faalfactoren die van invloed zijn op het

oppakken van het ontnemingsinstrumentarium voor de verschillende betrokken

veldorganisaties, op een rij gezet. De analyse daarvan is gecentreerd rondom drie

kernelementen: kennen, kunnen en willen. Met betrekking tot de eerste factor 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. 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.

Voor alle betrokken partijen geldt dat zich ten aanzien van al deze factoren nog de

nodige tekortkomingen openbaren. Het gegeven dat de wetgeving pas vijf jaar van

kracht is, moet als een belangrijke verzachtende omstandigheid worden aangemerkt.
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De voor ontneming, en in breder verband financieel rechercheren, noodzakelijke

cultuuromslag vergt nu eenmaal tijd. Aansprekende successen zouden dit proces in

beginsel kunnen versnellen, maar deze zijn op ontnemingsgebied tot dusverre nog

niet geboekt.

Zelfs met inachtneming van de bovenstaande relativering, kan niet anders worden

geconcludeerd dan dat voordeelsontneming met behulp van de in 1993 geïntrodu-

ceerde wetsbepalingen een moeizame start heeft gekend. Binnen alle instanties die

met de materie te maken hebben, wordt ontneming 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 ont-

neming er een beetje bijbungelt. De oorzaak hiervan is niet alleen te herleiden tot

een gebrek aan kennis en vaardigheden, maar hangt ook samen met de attitude van

betrokkenen 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. De

bedrijfsmatige, zaaksgerichte cultuur die deze organisaties kenmerkt, bemoeilijkt

niet alleen de introductie van de ontnemingswetgeving, maar ook van financieel

rechercheren in de brede zin van het woord: de gedachte dat het leggen van verban-

den tussen goederen en geldstromen ook in de sfeer van de bewijsondersteuning

een belangrijke meerwaarde kan hebben, is in de uitvoeringspraktijk nog onvoldoen-

de doorgedrongen.

Afgezien van een beperkt aantal pioniers dat zich ontneming van meet af aan eigen

heeft gemaakt en op dit terrein een voortrekkersrol vervult, zijn de bereidheid en

het enthousiasme om het instrumentarium toe te passen dus nog niet zo groot. In

zekere zin is hier sprake van een paradox, immers, de ratio achter het ontnemen van

wvv - dat misdaad niet mag lonen - kan wel degelijk op een breed draagvlak reke-

nen. In dat opzicht appelleert ontneming meer aan de wensen en behoeften van de

directbetrokkenen dan de meeste andere wetten die de uitvoerende instanties

geacht worden te handhaven.

Openbaar Ministerie

Het is de vraag of het OM er verstandig aan heeft gedaan om de ontnemingswetge-

ving onmiddellijk onder de aandacht te brengen van alle ovj's en parketsecretaris-

sen. Gezien de aard en complexiteit van de materie was het raadzaam geweest 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 organisatie uit te bouwen.

Het feit dat gekozen is voor een versneld, breed uitgezet implementatietraject, is

grotendeels te herleiden tot drie factoren. Allereerst moet in dit verband gewezen

worden op de politieke druk om snel met concrete resultaten te komen. In de tweede

plaats heeft de generalistische taakopvatting die hoogtij viert in de OM-cultuur, een

voorzichtige opbouw bemoeilijkt: de opbouw van specialistische functies binnen de
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parketten wordt door de leidinggevenden immers niet voorgestaan. Ten slotte moet

worden gewezen op de reeds snel na inwerkingtreding van de wetgeving genomen

beleidsbeslissing om het instrumentarium op een zo breed mogelijk terrein in te

zetten. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de zogenaamde tien-zakenrichtlijn,

die voorschrijft dat elke zaaks-ovj gemiddeld tien ontnemingsvorderingen per jaar

aanhangig moet maken.

In hoofdstuk 4 is reeds geconstateerd dat de tien-zakennorm, in aantallen zaken

uitgedrukt, niet het gewenste effect heeft gesorteerd. Een ongewenst neveneffect

van de taakstelling is dat de meeste ovj's en parketsecretarissen nauwelijks ervaring

hebben opgedaan met de belangrijke, en onder bepaalde omstandigheden moeilijke,

strafvorderlijke instrumenten, zoals het conservatoire beslag en het sfo. Het aanjaag-

instrument is in die zin zijn doel voorbijgeschoten dat het de betrokkenen op de

werkvloer impliciet heeft aangemoedigd om zo klein en eenvoudig mogelijke ont-

nemingszaken aan te brengen. Daarmee is niet gezegd dat in dit type van zaken het

wvv maar ongemoeid moet worden gelaten. Voordeelsontneming is in alle zaken die

zich daarvoor lenen, geïndiceerd, maar de praktijk wijst uit dat in een aanzienlijk

deel van de ontnemingszaken die in de afgelopen jaren zijn aangebracht, de alter-

natieven voor het oprapen lagen, in de vorm van een geldboete, verbeurdverklaring,

een regeling met de sociale dienst, een fiscale afhandeling enzovoort.

Wellicht het grootste probleem ten aanzien van de tien-zakennorm schuilt 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 instru-

ment is als gevolg hiervan in de loop der jaren allengs toegenomen.

Een bijkomend probleem is dat de inspanningen en resultaten op ontnemingsgebied

nog steeds niet goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De beschikbare

managementinformatie is daarvoor zowel kwantitatief als kwalitatief onder de maat.

De kwartaaloverzichten van het BOOM over de geboekte resultaten zijn bijvoorbeeld

nog niet volledig gebaseerd op gegevens die rechtstreeks uit Compas afkomstig zijn,

maar op cijfers die door de verschillende ressorts- en arrondissementsparketten op

uiteenlopende wijzen - soms nog handmatig - zijn verzameld. Om deze reden en

vanwege het gebrek aan invoerdiscipline op de parketten zijn de bedoelde over-

zichten dan ook verre van volledig.

Niettegenstaande het gebrek aan betrouwbare gegevens zijn de activiteiten die

plaatsvinden in het kader van de planning- en controlecyclus primair gericht op de

vraag of de parketten aan de geformuleerde 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.
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Vrijwel alle respondenten onderschrijven de stelling dat het OM, vooral in de meer

complexe ontnemingszaken, in financieel en civielrechtelijk opzicht ernstig tekort-

schiet. De sturende en corrigerende rol van het OM in financiële onderzoeken en bij

de afhandeling van ontnemingszaken komt daardoor onvoldoende uit de verf. Zo

laten de bestudeerde casus zien dat de meeste ovj's zich vrij kritiekloos achter de

financiële rapportage van de opsporingsdiensten opstellen. 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.

Het BOOM vult de kennislacune deels aan, maar de capaciteit van dit bureau is

ontoereikend om alle gaten te dichten. Bovendien heeft het BOOM nog niet in alle

parketten haar toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Binnen de parketten, waar

het BOOM wel zaaksondersteuning heeft geboden, bestaat veel waardering voor de

kennis en de vaardigheden van het adviesteam. Als landelijk expertisecentrum heeft

het BOOM dan ook zeker toekomst.

Twijfels zijn geuit of het verstandig is om het BOOM zijn huidige dubbelfunctie te

laten behouden. Het bieden van zowel beleidsondersteuning aan de pg-portefeuille-

houder als zaaksondersteuning aan ovj's zou in de praktijk volgens deze personen

niet altijd even goed verenigbaar zijn.

In het deelrapport Ontneming van het project Financieel rechercheren (1997)

blijken de voorstellen met betrekking tot de vraag op welk niveau van de organisatie

welke vorm van deskundigheid vereist is, goed aan te sluiten bij de ideëen die hier-

omtrent in de praktijk leven. De gekozen differentiatie - basisniveau, specialistisch

niveau en landelijk expertisecentrum - en de notie dat tussen deze deskundigheids-

niveaus een voortdurende wisselwerking dient plaats te vinden, kunnen op de

instemming van de meeste respondenten rekenen.

Afgaande op de kritiek die er op de rol van de contact-ovj ontneming is geventileerd,

lijkt er in de OM-organisatie van de toekomst geen plaats meer te zijn weggelegd

voor een dergelijke functionaris. Zolang ovj's voor vervulling van deze rol niet voor

een deel van hun tijd worden vrijgesteld en de voor de functie benodigde kennis en

continuïteit niet gewaarborgd zijn, is de toegevoegde waarde van deze functiona-

rissen gering. In de nieuwe OM-structuur lijkt de recherche-ovj de aangewezen

functionaris om de verantwoordelijkheid te dragen voor de `portefeuille' ontneming.

De zittende magistratuur

De meerderheid van de geïnterviewde rechters is van mening dat de wetgever ten

aanzien van een aantal specifieke aspecten van de ontnemingswetgeving - in het

bijzonder is hierbij de berekening van het wvv genoemd - een te grote mate van

interpretatieruimte heeft geboden, waardoor het rechters ontbreekt aan voldoende

houvast. Belangrijker is de constatering dat door menig rechter gewezen wordt op

punitieve elementen in de ontnemingswetgeving, waarbij in het bijzonder gerefe-

reerd wordt aan de vervangende hechtenis. Deze factoren maken dat de ontnemings-

wetgeving met gemengde gevoelens wordt bekeken. In de grondgedachte om crimi-



Kennen, kunnen en willen 123

nelen hun wvv te ontnemen, kunnen rechters zich over het algemeen goed vinden;

in de wijze waarop dit streven wettelijk vertaald is, een stuk minder.

Gedurende de eerste jaren na inwerkingtreding heeft het ontnemingsbeleid van het

OM de reserves binnen de ZM slechts versterkt. Het OM heeft zich in de beleving van

menig rechter te veel laten leiden door'incassobelangen en scoringsdrift' en is daar-

mee zijn magistratelijke positie enigszins uit het oog verloren. Daarenboven wordt

het OM verweten zich in de sfeer van ontneming te hebben gericht op het verkeerde

type van zaken. Het laatste wordt gezien als een onmiskenbaar gevolg van de tien-

zakenrichtlijn, die in kringen van rechters hoogst omstreden is. De meeste rechters

zijn de mening toegedaan dat de ontnemingswetgeving primair geschreven is voor

de categorie zware zaken en vinden dat daar ook het accent gelegd moet worden.

Menigmaal is in dit verband gerefereerd aan de toonzetting die de mondelinge

behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kenmerkte.

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 uit-

breiding behoeft. Dat zou anders kunnen worden als er zich meer en vooral zwaar-

dere ontnemingszaken gaan aandienen. In dat geval zijn rechters geporteerd van

het toevoegen van een civilist aan de meervoudige kamer of van het frequenter

raadplegen van getuige-deskundigen, zoals accountants.

Een aparte ontnemingskamer wordt niet voorgestaan. Het zaaksaanbod legitimeert

het instellen van een dergelijke kamer niet. Bovendien zijn de meeste rechters af-

kerig van de gedachte om voor elk specifiek terrein speciale voorzieningen te treffen

en wordt de strafsector in de meeste arrondissementen te klein geacht voor het door-

voeren van verregaande differentiaties. Ten slotte is als argument tegen een specia-

listische kamer aangevoerd dat de strafzaak en de ontnemingszaak onlosmakelijk

met elkaar zijn verbonden.

Binnen de andere instanties die met de ontnemingswetgeving te maken hebben,

bestaat een minder positief beeld van de wijze waarop de ZM met het ontnemings-

instrumentarium omgaat. Zo zou bij de behandeling van de ontnemingszaak ter

terechtzitting in een aantal arrondissementen het accent te sterk liggen op de cijfer-

matige aspecten en onvoldoende aandacht uitgaan naar elementen van juridisch-

inhoudelijke aard. Ook zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de gebrekkige

motivering van ontnemingsuitspraken. Daarnaast zijn rechters volgens veel respon-

denten geneigd de ontnemingsproblematiek te zeer vanuit een strafrechtelijk pers-

pectief te benaderen, waardoor de civielrechtelijke aspecten die in de regelgeving

zijn verweven, onvoldoende aan bod komen. Deze kritiek valt overigens ook ten aan-

zien van het OM te beluisteren. Het heeft er veel van weg dat het voor magistraten,

die sterk op het strafrecht zijn georiënteerd, moeilijk is om buiten de vertrouwde
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denkkaders te treden. Ook de case-studies en de in de volgende hoofdstukken te

bespreken jurisprudentie wijzen in deze richting,

De ZM stelt zich naar het oordeel van een groot aantal respondenten te passief en

reactief op ten aanzien van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van

financieel rechercheren. Tegen de achtergrond van de omstandigheid dat opsporing

en vervolging van strafbare feiten naar het zich laat aanzien steeds meer in het teken

zullen komen te staan van financiële aspecten, wordt het wenselijk geacht dat

rechters zich meer in de gedachtenvorming dienaangaande gaan mengen.

Uit het onderzoeksmateriaal komt naar voren dat in de meeste arrondissementen de

hoofd- en de ontnemingszaak zo veel mogelijk op één zitting worden afgedaan. Al-

leen als de ontnemingszaak als te complex wordt beschouwd, wordt deze afgesplitst

en op een later tijdstip behandeld. In een paar arrondissementen is het gebruik

geworden de behandeling van de beide procedures stelselmatig op verschillende

zittingsdagen te laten plaatsvinden.

Politie

In tegenstelling tot de andere bij de ontnemingswetgeving betrokken instanties

beschikt de politie binnen alle regio's over afdelingen met' ontnemingsspecialisten',

namelijk de BFO's. Deze bureaus hebben in de afgelopen jaren een belangrijke plaats

verworven in het ontnemingsveld, waarbij moet worden aangetekend dat de ont-

wikkelingen in de verschillende regio's sterk uiteenlopen. In een aantal regio's zijn

de BFO's al doorgegroeid naar grote financiële units, in andere is sprake van stilstand

of zelfs achteruitgang. Op bovenregionaal niveau hebben de kernteams en in het

bijzonder het LRT het concept van financieel rechercheren omarmd.

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 BFE's hun plaats moeten innemen.

Hier zou hoogwaardige financiële en civielrechtelijke expertise voorhanden moeten

zijn. De aanwezigheid van BFE's zou overigens de opbouw van een basale vorm van

deskundigheid op het gebied van financieel rechercheren onder de reguliere opspo-

ringsambtenaren niet in de weg moeten staan. Het gevaar is zeker niet denkbeeldig

dat een te snelle transformatie in de richting van BFE's het implementatieproces

van de ontnemingswetgeving in de basispolitiezorg verstoort. Geconstateerd is dat

er op het niveau van de basiseenheden en districten nog betrekkelijk weinig aan

ontneming wordt gedaan. Zolang er op decentraal niveau nog geen structurele voor-

zieningen getroffen zijn - in de vorm van taakaccenthouders, financieel recher-

cheurs of anderszins -, lijkt de aanwezigheid van centrale steunpunten vooralsnog

bittere noodzaak.

De moeilijkheid om korpsbreed aandacht voor financieel rechercheren en het ont-

nemen van wvv te krijgen, heeft voor een deel te maken met de negatieve associatie

die het doen van administratief en financieel onderzoek bij de meeste agenten

oproept. Zaken als vermogensvergelijkingen, kasopstellingen, het raadplegen van

open bronnen enzovoort, spreken niet erg tot de verbeelding en appelleren niet aan
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het beeld dat veel opsporingsambtenaren van hun eigen werk hebben. Een tweede

factor waarmee rekening gehouden dient te worden, betreft het management van

de regiokorpsen. Vanuit het top- en het middlemanagement dienen voorstellen te

komen waaruit blijkt dat een op ontneming gerichte aanpak een toegevoegde waar-

de heeft. Het thema zal niet worden opgepakt als de leidinggevenden laten blijken

het allemaal niet zo belangrijk te vinden. In hoofdstuk 3 is al opgemerkt dat het den-

ken over financieel rechercheren op leidinggevend niveau de afgelopen jaren enkele

belangrijke impulsen heeft 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 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 extra middelen worden

vrijgemaakt om financieel rechercheren breed ingang te doen vinden.

Over het algemeen wordt lovend over het deskundigheidsniveau - zowel op finan-

cieel vlak als wat betreft de aanwezige kennis van het instrumentarium - van de

BFO's gesproken. Binnen deze bureaus zelf bestaat de indruk dat de deskundigheid

- en vooral de variëteit daarin - nog behoorlijk moet worden verstevigd. Lacunes in

kennis en vaardigheid worden vooral gesignaleerd op civielrechtelijk en financieel

terrein. Hoogwaardige financiële expertise kan in voorkomende gevallen worden

gehaald bij de afdeling Forensische accountancy van de DCRI. Het is wrang te

moeten constateren dat in een tijd waarin financieel rechercheren zo hoog op de

agenda staat, deze afdeling de afgelopen jaren ernstig aan kwantiteit en kwaliteit

heeft ingeboet. Deels als gevolg van de reorganisatieperikelen binnen de DCRI en

deels door de aanlokkelijke aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven, heeft de afdeling

Forensische accountancy een aantal experts zien vertrekken.

In het kader van het uitbouwen van de deskundigheid binnen de politie wordt

overwogen om de expertise op fraude- en ontnemingsgebied te bundelen.

Niettegenstaande de raakvlakken die tussen beide terreinen bestaan, moet ervoor

worden gewaakt dat de capaciteit van de op te richten expertisecentra vooral benut

zal worden voor het uitvoeren van fraude-onderzoek. Het sluitstuk van financieel

rechercheren, het ontnemen van wvv, zal dan nog steeds niet de aandacht krijgen

die het verdient.

Bijzondere opsporingsdiensten

De BOD's hebben zich tot dusverre slechts mondjesmaat met (de strafrechtelijke

vorm van) ontneming beziggehouden. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft

een aanvullende opleiding op ontnemingsgebied gevolgd. De meeste praktijkerva-

ring is tot dusverre 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.
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Dat de regionale vestigingen van de FIOD nauwelijks met de ontnemingswetgeving te

maken krijgen, is een direct gevolg van de strekking van artikel 74 AWR. Het zaaks-

aanbod in de regio bestaat vrijwel volledig uit belastingdelicten en het genoemde

wetsartikel schrijft voor dat terzake van dit type van delicten de weg van artikel 36e

Sr niet gevolgd mag worden. Wat de centrale vestiging van de FIOD betreft, ligt de

situatie anders. Hier worden ook onderzoeken `gedraaid' naar commune delicten,

zoals grootschalige drugshandel. Het primaat lijkt ook hier te liggen bij de fiscale

route, al wordt ook voorzichtig geëxperimenteerd met het ontnemen van wvv langs

strafrechtelijke weg. 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.

Binnen de ECD leeft ontneming langs strafrechtelijke weg meer dan bij de FIOD.

Deze dienst krijgt dan ook veelvuldig te maken met zaken die zich uitstekend voor

ontnemingsactiviteiten lenen. Binnen de AID en de DRZ van het ministerie van VROM

hebben zich nog nauwelijks relevante ontwikkelingen op ontnemingsgebied voor-

gedaan.

Advocatuur

Net zoals het geval is bij ovj's, zien de meeste advocaten ontneming als secundair

element van de strafzaak. Slechts een enkeling heeft zich goed in de materie ver-

diept. De verweren hebben over het algemeen het karakter van matigingsverweren

en gaan juridisch-inhoudelijk vaak niet al te diep.

De meeste strafpleiters kampen met hetzelfde probleem als ovj's en rechters: zij

benaderen de problematiek overwegend vanuit een strafrechtelijk perspectief en

missen kennis van financiële en civiele aangelegenheden. Advocaten die deel uit-

maken van een groot kantoor, zijn wat dit punt betreft in het voordeel, aangezien zij

terug kunnen vallen op collega's die wel terzake kundig zijn.

Delictplegers die met een ontnemingsvordering zijn geconfronteerd, blijken slecht

te spreken over de wijze waarop hun advocaten hun belangen hebben behartigd.

Speciale klachten dienaangaande zijn geuit door delictplegers die in hun ont-

nemingszaak werden bijgestaan door pro-Deo-advocaten. Niet uitgesloten moet

worden geacht dat het feit dat pro-Deo-advocaten ontneming niet de volle aandacht

geven, te maken heeft met het vergoedingenstelsel in dit type van zaken. Ont-

nemingsprocedures kunnen immers veel werk met zich brengen, werk dat slechts

ten dele financieel wordt gecompenseerd.
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Ontnemingsinstrumenten in de

opsporing

In dit hoofdstuk worden de twee belangrijkste strafvorderlijke ontnemingsinstru-

menten besproken waarover het OM en de opsporingsdiensten sedert de inwerking-

treding van de ontnemingswetgeving beschikken. Deze zijn vooral in de opsporings-

fase van cruciaal belang. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan het

conservatoire beslag[ en het sfo. Bij de bespreking van deze instrumenten is gekozen

voor de volgende vierdeling. Allereerst wordt geschetst hoe de betrokken partijen

van beleidswege worden geacht de instrumenten te hanteren. Na een korte cijfer-

matige schets over de mate van gebruik van de instrumenten wordt aandacht

besteed aan de belangrijkste juridische knelpunten die zich gedurende de afgelopen

jaren ten aanzien van het conservatoire beslag en het sfo hebben geopenbaard. Ten

slotte zal het vizier worden gericht op de wijze waarop in de uitvoering van deze

instrumenten gebruik wordt gemaakt en de praktische mogelijkheden en onmoge-

lijkheden waarmee dat gepaard gaat.

6.1 Het conservatoire beslag

6.1.1 Het beleid

Algemene voorwaarden

Het dwangmiddel conservatoir beslag biedt de mogelijkheid om alle voorwerpen in

beslag te nemen tot bewaring van het recht tot verhaal van een later op te leggen

geldboete of ontnemingsmaatregel ex artikel 36e Sr (artikel 94a Sv). In paragraaf

2.3.2 zijn de wettelijke voorwaarden geschetst waaraan deze vorm van inbeslag-

neming moet voldoen. In de ontnemingsrichtlijn zijn hieraan de volgende voorwaar-

den toegevoegd.
- Conservatoir beslag is alleen toegestaan indien het voorlopig geschatte voordeel

ten minste ƒ10.000 bedraagt.

- Bij een voorgenomen geschat wvv of een voorgenomen geldboete-eis van meer

dan ƒ25.000 dient voorafgaand aan de inbeslagneming overleg met het BOOM

plaats te vinden. Voor zover dit door de omstandigheden niet mogelijk is, moet

dit zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming geschieden.

1 Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het middel conservatoir beslag ook gedurende de gerechtelijke

behandeling van de ontnemingszaak kan worden gebruikt, maar de kans om in dat stadium nog op

waardevolle objecten van de betrokkene te stuiten, is natuurlijk aanmerkelijk geringer. In het meren-

deel van de gevallen wordt het instrument dan ook op een eerder moment ingezet.
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- Bij het leggen van voorzienbaar gecompliceerd conservatoir beslag dient in

een zo vroeg mogelijk stadium een deskundige van de Dienst der Domeinen te

worden geraadpleegd. Uit kostenoverwegingen verdient het aanbeveling bij het

vervoer de Dienst der Domeinen te betrekken.

Wie en hoe?

De ovj neemt voorwerpen in conservatoir beslag (artikel 94a Sv). Hij kan daartoe,

ex artikel 556 e.v. Sv, een last geven aan een opsporingsambtenaar. Aandelen op

naam en onroerende registergoederen kunnen uitsluitend door een deurwaarder

in conservatoir beslag genomen worden. De laatste dient daartoe een last van de

ovj te krijgen.

De ontnemingsrichtlijn schetst de procedure die in acht moet worden genomen

bij de conservatoire inbeslagneming van verschillende typen van voorwerpen. Uit

veiligheidsoverweging is daarbij gekozen om te allen tijde een deurwaarder in te

schakelen. In de meeste gevallen - het gaat bij conservatoir beslag immers vooral

om roerende zaken en, in mindere mate, om rechten aan toonder of order - bestaat

de rol van de deurwaarder uit het betekenen van het pv van inbeslagneming aan de

betrokken persoon.

Ten behoeve van de politie en het OM is een handleiding inbeslagneming geschre-

ven, die de status heeft van richtlijn en op 1 januari 1996 in werking is getreden.

Beheer

Bij conservatoir beslag op - in het bijzonder roerende - zaken is het gevaar van

waardedaling bepaald niet denkbeeldig. Om onnodige benadeling van Justitie en

de beslagene zo veel mogelijk te voorkomen, is een aantal specifieke maatregelen

getroffen.

De ontnemingsrichtlijn schrijft voor dat een ovj na ontvangst van de kennisgeving

inbeslagneming binnen twee weken een beslissing neemt over het al dan niet laten

voortduren van het beslag. Blijft het beslag in stand, dan meldt de ovj dit met behulp

van een speciaal meldingsformulier aan het BOOM. Zodra het Cebes operationeel is2,

hoeft de laatste stap niet meer gezet worden, want na registratie in Compas worden

dan alle voor het beheer benodigde gegevens geautomatiseerd doorgegeven aan het

BOOM. Deze instantie handelt de inbeslagneming verder af.

Het BOOM beheert sinds 1 januari 1997 centraal het budget voor de gerechtskosten

en voor de kosten die gemaakt worden in het kader van conservatoir beslag.3 De

2 De datum van inwerkingttreding van Cebes is reeds een aantal malen uitgesteld. Oorspronkelijk werd

gemikt op medio 1997, maar bij het afsluiten van het onderzoek bleek het systeem nog niet gereed te

zijn.

3 Hieruit worden betaald: de kosten voor het leggen en beëindigen van het beslag, transportkosten,

taxatiekosten, bewaar- en beheerkosten, kosten met betrekking tot verkoop en kosten voor het inhuren

van deskundigheid.
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omvang van dit budget is 1,5 miljoen gulden op jaarbasis.4 In afwachting van Cebes

ligt de verantwoordelijkheid voor de afdoening van beslagzaken nog bij de indivi-

duele ovj's. Om hen van dienst te zijn, is een stappenplan ontworpen, waarin de

volgende activiteiten zijn opgenomen.

- Aanwijzing - in overleg met het BOOM - van een bewaarder in geval van exclu-

sieve en/of kostbare voorwerpen danwel 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 betreffen-

de 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 (doen) verrichten van een kosten-batenanalyse (of -prognose).

- Onderzoeken of een transactie, schikking of zekerheidsstelling5 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 Sv)

geven of van de rechtbank vorderen.6

- Het BOOM verzoeken om de tussentijdse vervreemding met de machtiging ex

artikel 117 Sv 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.

Zodra Cebes operationeel is en het BOOM de afhandeling van het beslag voor zijn

rekening neemt, heeft de zaaks-ovj nog slechts met één aspect rechtstreekse bemoei-

enis, namelijk de beklagprocedure. In de ontnemingsrichtlijn is bepaald dat zaaks-

ovj's die zelf afhandelen, met dien verstande dat bij ingewikkelde beklagprocedures

om ondersteuning kan worden gevraagd bij het BOOM. De zaaks-ovj moet het BOOM

overigens direct na het indienen van het klaagschrift inlichten, opdat een eventueel

op handen zijnde vervreemding nog kan worden tegengehouden.

4 Voor personeels- en materiële kosten heeft het BOOM daarnaast de beschikking over 1,8 miljoen gulden.

5 Een bankgarantie verdient in dit verband de voorkeur. Ook is het denkbaar dat een overeenkomst met

de verdachteleigenaar wordt gesloten tot onderhandse verkoop van een in beslag genomen voorwerp.

6 De bewaarder van in beslag genomen voorwerpen kan op ieder moment het OM schriftelijk verzoeken

om een machtiging tot vervreemding, vernietiging, prijsgeving of bestemming tot een ander doel

dan het onderzoek (artikel 117 lid 1 Sv). Indien het OM niet binnen zes weken een beslissing heeft

genomen, is de bewaarder bevoegd te handelen alsof hem de machtiging is verleend. Overigens maken

bewaarders nauwelijks gebruik van deze bevoegdheid. Zoals verderop in dit hoofdstuk nader zal worden

onderbouwd, heeft de werkrelatie tussen het BOOM en de belangrijkste bewaarder, de Dienst der

Domeinen zich dusdanig ontwikkeld, dat deze nimmer tot vervreemding zal overgaan alvorens het

BOOM geconsulteerd te hebben.
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Sedert 1 april 1997 bestaan er - mede door de ministeries van Justitie en Financiën

bekrachtigde - werkafspraken betreffende de bewaring door de Dienst der Domei-

nen van conservatoir in beslag genomen goederen. Hierin is onder meer vastgelegd

dat over alle aspecten van de bewaring en verkoop ten minste eens per kwartaal

overleg plaatsvindt tussen de Dienst der Domeinen, het BOOM en het CJIB. De Dienst

der Domeinen dient uiterlijk veertien dagen na iedere laatste dag van een kwartaal

te rapporteren over de voortgang. Per verhaalsobject en per parketnummer van een

strafzaak moet een opgave verstrekt worden over:

1 de verstreken duur van de bewaring;

2 de marktwaarde van het voorwerp;

3 de marktwaarde bij aanvang van de bewaring;

4 de gecumuleerde bewaarkosten.

In de genoemde werkafspraken is tevens opgenomen dat de Dienst der Domeinen

bij de inbeslagneming zelf desgevraagd assistentie verleent. Deponering van ver-

haalsobjecten bij de Dienst der Domeinen moet daarnaast zo veel mogelijk worden

beperkt tot voorwerpen waarvan de geschatte waarde ƒ5000 of meer bedraagt.

Onder punt 8 van de werkafspraken staat expliciet vermeld dat met het oog op een

maximaal rendement tussentijdse vervreemding van verhaalsobjecten centraal staat.

De Dienst der Domeinen mag geen gebruikmaken van de stilzwijgende machtiging

tot vervreemding in de zin van de artikelen 117 en 118 Sv.

Het is lange tijd een punt van discussie geweest of in beslag genomen geld en

goederen rentedragend moeten worden bewaard. In een rapport van de Werkgroep

Rente (1997) is deze discussie beslecht. De werkgroep komt tot de conclusie dat de

argumenten die zijn gehanteerd om geen rente te verdisconteren aanvechtbaar

zijn. Zij beveelt daarom aan om in geval van een veroordeling waarbij een verbeurd-

verklaring wordt uitgesproken of een ontnemingsvordering wordt toegewezen, ook

de rente op de in beslag genomen tegoeden door het OM af te doen romen. In geval

van een vrijspraak en/of een afwijzing van de vordering verbeurdverklaring of

ontneming, wordt de heffingsrente over het inbeslaggenomen tegoed vergoed. Als

de inbeslagneming onrechtmatig wordt verklaard, wordt de hogere wettelijke rente

over het in beslag genomen tegoed vergoed. Het college van pg's heeft inmiddels

met deze voorstellen ingestemd.7

6.1.2 Enkele cijfermatige gegevens

Uit de gegevens die door het parket-generaal zijn aangeleverd, kan worden afgeleid

dat gedurende de afgelopen twee jaar in 24% van de ontnemingszaken een machti-

ging tot conservatoir beslag is verleend.8 In 93% van die gevallen is de waarde van

7 Het streven was om de renteregeling op 1 juli 1998 in te laten gaan. De rente wordt met terugwerkende

kracht berekend danwel vergoed tot 1 januari 1998.

8 Dit percentage moet worden beschouwd als een ondergrens. Met Rapsody kunnen namelijk niet de

beslagen inzichtelijk worden gemaakt die zijn gelegd in het kader van een sfo dat om redenen van
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het beslag - op het moment van inbeslagneming - bekend. Gemiddeld bedraagt die

waarde ƒ92.172. Het feit dat de mediaan9 op ƒ17.936 ligt, maakt duidelijk dat in de

meeste zaken de waarde van het conservatoir beslag onder dat gemiddelde blijft. De

hoogste waarde is ƒ9.389.503, de laagste ƒ100. In de afgelopen twee jaar is in totaal

voor ƒ67.101.830 conservatoir in beslag genomen.

Krachtens de ontnemingsrichtlijn is conservatoir beslag niet geïndiceerd bij een

geschat wvv van minder dan ƒ10.000. Niettemin blijkt uit de beschikbare gegevens

dat in een aantal gevallen waar deze ondergrens niet werd gehaald, wel degelijk

conservatoir beslag was gelegd.
Aangezien de afspraken met de Dienst der Domeinen pas sinds april 1997 van kracht

zijn, is geen cijfermatig overzicht mogelijk van de waarde van de voorwerpen die

door deze dienst zijn/worden bewaard. Navraag bij de Dienst der Domeinen heeft

geleerd dat pas sinds kort stelselmatig de waarde van de voorwerpen wordt geschat

van de in beslag genomen goederen die door deze dienst worden beheerd.

6.1.3 Juridische knelpunten

In het Advies Knelpunten in de ontnemingswetgeving van de Adviescommissie

Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) wordt uitgebreid stilgestaan bij de

juridische voetangels en klemmen die zich op het terrein van het conservatoir beslag

hebben gemanifesteerd. Ook door De Doelder en Mul (1997) en Wóretshofer (1997)

zijn deze problemen uitvoerig besproken. Gegeven de hoeveelheid literatuur die al

aan het onderwerp gewijd is, komt het ons weinig zinvol voor om alle juridische

knelpunten nogmaals op een rij te zetten. We beperken ons hieronder dan ook

tot de meest cruciale punten en vallen daarbij met enige regelmaat terug op de

verslagen van de bijeenkomsten van onze juridische klankbordgroep.

Het doorbreken van schijnconstructies

Zoals gezegd, is de essentie van conservatoir beslag dat in een vroegtijdig stadium

vermogensbestanddelen in beslag kunnen worden genomen, die later, als er een

onherroepelijke gerechtelijke uitspraak ligt die een betalingsverplichting inhoudt

- voortvloeiend uit een geldboete of een ontnemingsmaatregel -, te gelde kunnen

worden gemaakt. Voor personendie beschikken over een omvangrijk wederrechtelijk

verkregen vermogen en die willen voorkomen dat bestanddelen daarvan in beslag

genomen worden, is het derhalve zaak dat vermogen zo goed mogelijk af te scher-

men. De beste manier om dat te doen, is de eigendom van waardevolle vermogens-

bestanddelen (op papier) onder te brengen bij andere (rechts)personen. In het

geheimhouding is geregistreerd in een zogenaamd 'tijdelijk register'. Zie hiervoor ook paragraaf 5.1.2.

9 De mediaan is het middenpunt van een verdeling, het punt waarvoor geldt dat de helft van de waar-

nemingen erboven ligt en de helft eronder.
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tweede interimrapport (Nelen en Sabee, 1996) is een aantal schijnconstructies de
revue gepasseerd, zoals fictieve leasecontracten, het onderbrengen van onroerend

goed in een rechtspersoon, het scheiden van juridisch en economisch eigendom,

enzovoort. Deze voorbeelden zouden met talloze andere kunnen worden aangevuld,

maar voegen weinig toe aan de algemene conclusie dat criminelen, al dan niet bij-

gestaan door adviseurs, de nodige creativiteit aan de dag leggen om inbeslagneming

van vermogensbestanddelen te voorkomen. Het is overigens een misverstand dat

pas sedert 1993 (met de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving) van schijn-

constructies gebruik wordt gemaakt om het vermogen veilig te stellen. Voordien

bestond reeds de noodzaak van enigerlei vorm van afscherming om de fiscus op

veilige afstand te houden. Wel lijkt het erop dat criminele ondernemers, als gevolg

van de toegenomen aandacht van politie- en justitiezijde voor hun financiële handel

en wandel, zich nog sterker bewust zijn geworden van de toegevoegde waarde die

schuilt in het leggen van rookgordijnen om hun onwettige activiteiten en het daar-

mee gegenereerde wederrechtelijk verkregen vermogen. Ook Vruggink en Van Dijk

(1998) tenderen voorzichtig in de richting van deze conclusie.

Tegen de achtergrond van deze voorzienbare neveneffecten wekt het verbazing dat

de wetgever slechts één voorziening heeft getroffen voor verhaalsmogelijkheden op

voorwerpen die de verdachte door schijnconstructies buiten zijn directe eigendom

heeft gebracht. Deze voorziening, de strafvorderlijke actio Pauliana (zie paragraaf

2.3.2), blijkt vijf jaar na inwerkingtreding bovendien een studeerkameroptie. In de

praktijk is er tot dusverre vrijwel geen gebruik van gemaakt, niet in de laatste plaats

vanwege de juridische problemen die in de literatuur zijn onderkend. Zo is, om de

Pauliana in stelling te kunnen brengen, de voorwaarde opgenomen dat de verdachte/

veroordeelde en de verkrijger wisten of behoorden te weten dat benadeling van de

staat als schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden daarvan het gevolg zou zijn.

Bewijstechnisch is het aantonen van opzet of schuld in dit soort van situaties voor

het OM een lastige opgave. Een bijkomend probleem is dat de Pauliana alleen kan

worden ingeroepen in geval van een rechtshandeling waarbij de verdachte een

voorwerp, waarvan hij zelf de eigenaar was, aan derden heeft overgedragen. In een

situatie waarin de verdachte ervoor zorgt dat hij zelf nimmer als eigenaar in beeld

komt van waardevolle voorwerpen, en deze, door middel van stromannen, linea

recta in het vermogen doet onderbrengen van een door hem - achter de schermen

gecontroleerde - (rechts)persoon, biedt de actio Pauliana geen soelaas.

De bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende conclusie van de

Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997).

`De klassieke debiteur, die de problemen ziet aankomen en een list verzint,

kan met de Pauliana afdoende worden gecorrigeerd. De "georganiseerde

crimineel" die met al zijn wortels in een onmaatschappelijk milieu een

opeenstapeling van schijnhandelingen tot stand brengt om zijn illegale

vermogen veilig te stellen, niet.'
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Velen hebben zich er over verbaasd dat de wetgever het ten aanzien van het door-

breken van schijnconstructies bij één voorziening gelaten heeft. Zo noemde de ag bij

de HR het

'(...) opmerkelijk dat het meest voor de hand liggende probleem, "hoe pak ik

criminele vermogens aan die via (al dan niet buitenlandse) rechtspersonen wor-

den belegd", niet duidelijk in de Memorie van Toelichting wordt besproken.'10

De problemen zouden aanzienlijk minder zijn als de staat een rechtstreeks verhaals-

recht zou hebben op goederen die toebehoren aan een stroman of aan een door de

dader gecontroleerde rechtspersoon. Zo'n rechtstreeks verhaalsrecht kan worden

geconstrueerd door wat in juridisch jargon wordt aangeduid als de 'omgekeerde

doorbraak van aansprakelijkheid'. Daarbij wordt de rechtspersoon vereenzelvigd

met de onderzochte persoon die zijn criminele vermogen in die rechtspersoon

heeft ondergebracht, waardoor aan de rechtspersoon toebehorende vermogens-

bestanddelen ten laste van de onderzochte persoon conservatoir in beslag genomen

kunnen worden.

De HR heeft in de zogenaamde Bucro-beschikkingen deze constructie afgewezen."

Hij motiveerde deze beslissing als volgt.

'Zulks doet de vraag rijzen of het conservatoir beslag van artikel 94a Sv. mede

kan dienen tot bewaring van het recht van verhaal voor aan een verdachte op

te leggen verplichtingen als hiervoren bedoeld (geldboete, dan wel tot betaling

van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)

door inbeslagneming van vermogensbestanddelen van een rechtspersoon op

de enkele grond dat de verdachte met de rechtspersoon kan worden vereen-

zelvigd. Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Daarbij kan te dezen

in het midden blijven of en onder welke omstandigheden voor een zodanige

"omgekeerde" doorbraak van aansprakelijkheid steun in het recht is te vinden.

Immers, bij de - nog recente - totstandkoming van de Wet van 10 december

1992, Staatsblad 1993, 11, waarbij de mogelijkheden van toepassing van de

maatregel van ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en andere

vermogenssancties zijn verruimd, heeft de wetgever in de artikel 94a en 94b Sv

de mogelijkheden en formaliteiten voor beslag op de daar genoemde zaken en

vermogensrechten aangegeven, terwijl hij met de actio pauliana van artikel

94d Sv voor het openbaar ministerie een extra instrument heeft gecreëerd

10 Conclusie van ag Fokkens bij de beschikking van HR, 9 januari 1996, nr. 3248 besch. Aan diens

constatering kan worden toegevoegd dat tijdens de mondelinge behandeling van het wetsontwerp

evenmin veel aandacht aan deze problematiek is besteed.

11 HR, 9 januari 1996 (nummers 3246, 3247 en 3248). Opmerkelijk is overigens dat naast de ovj ook de

ontvanger van de belastingdienst tot verhaal van belastingschulden conservatoir beslag had gelegd op

het aandeel van de vier verdachten in de onroerende zaken waarvan de rechtspersoon Bucro eigenaar

was. De rechtbank Utrecht heeft de vordering van Bucro om de fiscale beslagen op te heffen afgewezen,

maar daartegen heeft Bucro geen beroep aangetekend.
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tot bewaring van het recht tot verhaal op aan een verdachte toebehorende

voorwerpen. Andere, verder strekkende mogelijkheden en instrumenten zijn

door de wetgever niet, ook niet in het parlementaire debat, onder ogen gezien.

In het licht van de ingevolge artikel 1 Sv geboden restrictieve interpretatie van

voorschriften inzake de toepassing van dwangmiddelen kan daarom niet worden

aanvaard dat het conservatoire beslag van artikel 94a Sv een ruimere toepassing

zou krijgen dan in het Wetboek van Strafvordering is voorzien.'

De strekking van de Bucro-beschikkingen is door veel respondenten - onder wie ook

rechters - scherp bekritiseerd. Menigeen is van oordeel dat, om met een respondent

te spreken, 'deze beschikking het ultieme bewijs vormt dat onder de invloed van de

door strafrechtsjuristen gehanteerde begrippenkaders de angel uit verschillende

civielrechtelijke figuren is getrokken'. In hoofdstuk 5 hebben we deze kritiek ook

al uitvoerig belicht.

In de literatuur is gesuggereerd dat voor het doorbreken van de hierboven bedoelde

schijnconstructie vervolging van de rechtspersoon op grond van de helingbepalin-

gen een bruikbaar alternatief zou kunnen zijn. Hermans (1997) bestrijdt deze optie.

Hij meent dat de vennootschap niet als heler van de criminele inkomsten van de

aandeelhouder kan worden aangemerkt en verwijst daarbij naar het arrest van de

HR.12 Daaruit vloeit zijns inziens voort dat voor toepassing van de helingbepalingen

de vennootschap juist wel met de aandeelhouder/bestuurder wordt vereenzelvigd.

Heling is namelijk een begunstigingsbepaling die zich richt zich tegen het zuiver

begunstigen, bevorderen van het misdrijf ten aanzien waarvan de helingshande-

lingen worden gericht. Ofwel het gaat niet zozeer om de opbrengsten die de heler

genereert, maar om het feit dat hij met zijn handelen de diefstal van voorwerpen

bevordert. Een direct gevolg daarvan is dat de dief geen heler kan zijn. In de casus

van de HR uit 1987 ging het om een misdrijf van een rechtspersoon. De feitelijk

leidinggever, tevens directeur en enige aandeelhouder, werd vervolgd op grond van

de helingbepalingen, maar volgens de HR vloeide uit het gegeven dat hij feitelijk

leiding had gegeven aan de verboden gedraging en daarbij zo nadrukkelijk betrok-

ken was geweest, voort dat hij ten aanzien van die gedraging met de rechtspersoon

moet worden vereenzelvigd.

In samenhang met de hierboven uiteengezette interpretatie van de helingbepalin-

gen wordt door de Bucro-beschikkingen de leemte in de ontnemingswetgeving dui-

delijk zichtbaar. Immers, vereenzelviging tussen de verdachten en de rechtspersoon

maakt civielrechtelijk een rechtstreeks beslag onder de rechtspersoon niet mogelijk,

maar daarnaast maakt de vereenzelviging strafrechtelijk afzonderlijke vervolging van

de rechtspersoon wegens heling problematisch (Borgers, 1997).

Het genoemde probleem zou deels kunnen worden opgelost door het witwassen van

crimineel geld zelfstandig strafbaar te stellen. Onder witwassen moet dan onder

12 H8, 31 maart 1987, NJ 1987, 796.
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meer worden verstaan het in ontvangst nemen van gelden welke van misdrijven

afkomstig zijn. Hoewel deze optie de voorkeur heeft van de Werkgroep Ontnemings-

wetgeving/Bucro13, die naar aanleiding van de Bucro-beschikkingen in het leven is

geroepen om de wettelijke mogelijkheden in kaart te brengen met betrekking tot het

doorbreken van schijnconstructies met rechtspersonen, dekt ook deze oplossing niet

alle probleemsituaties af. Hermans (1997) noemt het voorbeeld van een crimineel,

die met het door hem verdiende geld de aandelen koopt van een vennootschap

waarin reeds een bepaald goed, bijvoorbeeld onroerend goed, aanwezig is. In dat

geval maakt de vennootschap zich niet schuldig aan witwassen, noch aan enig ander

strafbaar feit.

Hermans (1997) pleit nadrukkelijk voor het verbeteren van de regeling om beslag

op aandelen te leggen. Momenteel heeft dat nog weinig zin, omdat de vennootschap

als gevolg van het beslag niet beschikkingsonbevoegd wordt: de crimineel kan als

bestuurder van de vennootschap de laatste activa laten verkopen en de opbrengst

in eigen zak steken. Bovendien is het niet aannemelijk dat er een redelijke prijs voor

de aandelen te verkrijgen is. Eventuele gegadigden hebben begrijpelijkerwijs weinig

vertrouwen in dergelijke rechtspersonen.

Ook de voorstellen van Hermans om de genoemde gaten te dichten, zoals de intro-

ductie van het'bewarende beslag'14, lijken tekort te schieten, in het bijzonder wan-

neer er sprake is van stromannen in de rol van aandeelhouders. In een dergelijke

situatie zou volgens Hermans (1997) wettelijk geregeld dienen te worden dat 'een

executant ten laste van een schuldenaar beslag kan leggen op een goed dat aan een

ander toebehoort, indien het economisch belang bij dat goed krachtens overeen-

komst tussen de schuldenaar en die ander berust bij de schuldenaar en aannemelijk

is dat deze overeenkomst zonder redelijke grond de strekking heeft of mede de strek-

king heeft om de voorkomen dat de schuldeisers zich op dat goed ten laste van de

schuldenaar kunnen verhalen'. De eigendom van de stroman wordt, met andere

woorden, gerelativeerd en de schijnconstructie terzijde geschoven. Het probleem in

dit voorstel zit in het feit dat het aannemelijk maken van een overeenkomst tussen

schuldenaar/hoofdverdachte en stroman bij gebrek aan schriftelijk bewijsmateriaal

een zeer moeilijke opgave is.

Borgers (1997b) signaleert nog een ander bezwaar in Hermans' voorstellen, die vol-

gens hem uitgaan van een te simplistisch scenario. Vermogende criminelen maken

in de regel niet gebruik, danwel misbruik, van één rechtspersoon of stroman, maar

van een netwerk. De vraag dringt zich op hoe ver je mag 'doorgrijpen' met beslag

13 De Werkgroep Ontnemingswetgeving/Bucro, onder voorzitterschap van mr. Bos, verzond op

6 november 1997 haar rapport aan het college van pg's.

14 Hiermee zou de beslaglegger de bevoegdheid krijgen om één of meer aan de vennootschap toebehoren-

de goederen in beslag te nemen. Dit beslag is niet gericht op executie en moet weer vervallen zodra de

executie van de aandelen is voltooid. Hermans onderscheidt het bewarende beslag nadrukkelijk van het

conservatoire beslag op de aandelen.
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onder de stroman, bewarend beslag onder de vennootschap, het verkrijgen van

inlichtingen en uiteindelijk wellicht de ontbinding van de vennootschap?

Een speciaal aspect dat in het kader van de Bucro-problematiek kort bespreking

behoeft, betreft het misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Van de Bunt en

Nelen (1996) hebben erop gewezen dat deze rechtspersonen tal van voordelen

bieden voor criminelen in vergelijking met Nederlandse rechtsfiguren. In de praktijk

blijkt voor afschermingsdoeleinden ook regelmatig gebruik te worden gemaakt

van buitenlandse rechtspersonen, waarbij vooral de Delaware-corporation en de

Limited in beeld komen. Bij dergelijke vennootschappen, die geen werkelijke band

hebben met het land waarin zij zijn opgericht, maar alleen in Nederland activiteiten

ontplooien, pleit Hermans (1997) voor het mogelijk maken van de omgekeerde door-

braak van aansprakelijkheid, ofwel de vereenzelviging: crediteuren van een (middel-

lijke) aandeelhouder van bijvoorbeeld een Delaware-corporation zouden zich op

het vermogen van die vennootschap moeten kunnen verhalen. Zij zijn daarbij wel

achtergesteld bij de crediteuren van de vennootschap.

Ook bij dit voorstel is een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst. Volgens

Borgers (1997b) overschat Hermans de mogelijkheden van het OM om te achterhalen

of de schuldenaar tevens aandeelhouder is. Vooral ten aanzien van bepaalde

Delaware-corporations is dit nauwelijks te traceren. Bovendien gaat van Hermans'

voorstel een aanzuigende werking uit, in die zin dat het criminelen zal aanzetten

om nog meer gebruik te maken van strolieden. Een meer principieel bezwaar is

verwoord door de Werkgroep Ontnemingswetgeving/Bucro (1997): er wordt een

ongelijkheid geschapen tussen Nederlandse en buitenlandse rechtsfiguren die in

verband met het beoogde doel niet zonder meer is te rechtvaardigen, in het bijzon-

der niet ten aanzien van de bonafide gebruikers van buitenlandse rechtsvormen.

Borgers (1997b) bepleit de opname van een algemene, dat wil zeggen een niet op

een bepaald type van vermogensbestanddelen gerichte, verhaalsmogelijkheid op dat

vermogen waarover de schuldenaar feitelijk beschikt of kan beschikken, terwijl er

geen gegronde reden bestaat voor afzondering van dat vermogensbestanddeel van

het eigen vermogen van de schuldenaar. Het gaat hier, met andere woorden, om een

algemene verhaalsmogelijkheid op het feitelijke vermogen van de schuldenaar.

Borgers ziet overigens zelf ook in dat deze optie zeer omstreden is, al was het alleen

al omdat gebroken wordt met de gangbare opvatting dat alleen het - juridische -

vermogen voor uitwinning vatbaar is.

Ter afsluiting van deze korte beschouwing over de Bucro-problematiek brengen we

nog één verregaande optie onder de aandacht, namelijk de in rem procedure. Een

dergelijke procedure is gebaseerd op de gedachte dat het gebruik of de verkrijging

van een bepaald goed in verband met een bepaald strafbaar feit met zich brengt dat

het goed op dat moment aan de staat vervalt. De procedure richt zich, met andere

woorden, niet op de persoon die het wvv heeft behaald (in personam), maar op het

gegenereerde vermogen (in rem). In rem procedures worden in de Verenigde Staten

betrekkelijk veel gevoerd (Vervaele, 1997) en ook in Nederland heeft een wets-
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voorstel op tafel gelegen, waarin een dergelijke voorziening was neergelegd.15

Dit wetsvoorstel is echter ter elfder ure door minister van justitie Sorgdrager

ingetrokken (Pheijffer e.a., 1997).

Aan een in rem procedure is een aantal duidelijke voordelen te onderkennen. Door-

dat de aandacht zich primair richt op het voordeel en de vraag niet langer van belang

is wie rechthebbende is terzake van bepaalde vermogensbestanddelen - dat is

immers de Staat -, wordt de bewijslast in ontnemingszaken aanmerkelijk verlicht.

Het nadeel van deze constructie is echter even duidelijk. De rechten van derden

die te goeder trouw zijn, kunnen bij dergelijke confiscatiesancties ernstig in de knel

komen. De constructie is ook nauwelijks in te passen in het civiele recht.

De Werkgroep Ontnemingswetgeving/Bucro (1997) is om de bovenstaande reden en

vanwege het feit dat invoering van een in rem procedure een integrale herziening

van de gehele ontnemingswetgeving zou betekenen, tot de slotsom gekomen dat de

eventuele voordelen van een dergelijke voorziening niet opwegen tegen de nadelen.

De grondslag van artikel 36e Sr verandert immers aanzienlijk als het perspectief

wordt verplaatst van de dader naar het voordeel. De werkgroep raadt de introductie

in Nederland van een in rem procedure dan ook af.

Al met al kan worden geconstateerd dat een panacee voor het doorbreken van schijn-

constructies met behulp van rechtspersonen niet voorhanden is. Een vraag die door

deze hele discussie heenspeelt, is of eventuele wetswijzigingen alleen moeten gelden

voor het strafvorderlijke (conservatoire) verhaalsbeslag, of ook moeten worden

gerealiseerd in het Burgerlijk Wetboek (Bw) en het Wetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering. In het laatste geval zouden ook de fiscus en andere benadeelden - in het

bijzonder slachtoffers van vermogensdelicten - er hun voordeel mee kunnen doen.

Strafvorderlijk conservatoir derdenbeslag op onroerende zaken

In de hierboven aangehaalde Bucro-beschikkingen d.d. 9 januari 1996 kwam behalve

de vereenzelvigingsproblematiek ook de vraag aan de orde of er i berhaupt conser-

vatoir beslag onder derden kan worden gelegd op onroerende zaken. De HR beant-

woordde ook deze vraag ontkennend. Ook dit gegeven is door de Adviescommissie

Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) aangemerkt als een belangrijke

beperking van de effectiviteit van het ontnemingsinstrumentarium.

15 Het betrof hier wetsvoorstel nr. 23 704 inzake de confiscatie van met criminaliteit in verband staand

vermogen (Kamerstukken 11, 1993-1994; Kamerstukken 11, 1994-1995). Met de in rem procedure die in

dit voorstel was verwerkt, werd gehoopt een oplossing aan te dragen voor twee probleemsituaties. De

eerste heeft betrekking op de situatie dat een verdachte overlijdt voordat de ontnemingsprocedure is

afgerond. Krachtens de momenteel vigerende wetgeving kan een ontnemingsmaatregel of geldboete

alleen verhaald kan worden op erfgenamen als er sprake is van een onherroepelijke gerechtelijke

uitspraak. De Staat staat, met andere woorden, met lege handen als de verdachte voor het in kracht van

gewijsde gaan van de uitspraak komt te overlijden, bijvoorbeeld door een liquidatie. De tweede situatie

waarin de in rem procedure zou kunnen worden gebruikt, aldus het wetsvoorstel, is die waarin onbe-

heerd vermogen wordt aangetroffen waarvan de eigenaar onbekend is en waarvan het vermoeden

bestaat dat het een criminele herkomst heeft.
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Mede-eigendom

Een ander juridisch probleem waarmee de uitvoerende instanties in het kader van

strafvorderlijk conservatoir beslag zijn geconfronteerd, betreft de mede-eigendom.

De vraag is in dit verband opgeworpen of goederen die niet geheel tot het eigendom

van de verdachte behoren, zich lenen voor conservatoir beslag. In een tweetal

beschikkingen heeft de HR16 overwogen dat conservatoir beslag in een dergelijke

situatie niet zonder meer mogelijk is.

Een extra complicatie is dat op voorhand niet altijd met zekerheid kan worden vast-

gesteld dat de verdachte de enige eigenaar is van het vermogensbestanddeel in

kwestie. Het komt voor, zo blijkt ook uit de door ons bestudeerde dossiers, dat zich

na verloop van tijd een (vermeende) mede-eigenaar meldt die de inbeslagneming

aanvecht. Op formele stukken kan deze persoon meestal niet terugvallen; als 'bewijs'

voor de mede-eigendom worden allerhande bescheiden en verklaringen overlegd,

waarbij soms ernstig getwijfeld moet worden aan het waarheidsgehalte van

dergelijke bewijsstukken.
Ook als de eigendomsverhoudingen wel duidelijk zijn, resteert een belangrijk pro-

bleem. De Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) schetst

beknopt de complicaties die zich voordoen bij inbeslagneming van een aandeel in

een 'gemeenschap'. De crux van de problematiek is gelegen in het feit dat in het

civiele recht een schuldeiser alleen kan eisen dat een gemeenschap wordt verdeeld

of hij kan aansturen op conservatoir deelgenotenbeslag17, als hij over een opeisbare

vordering beschikt. In het civiele recht bepalen partijen in de regel zelf wanneer hun

wederzijdse vorderingen opeisbaar worden. In het strafprocesrecht daarentegen is

daarvoor een onherroepelijke rechterlijke uitspraak vereist. Het gevolg hiervan is dat

het OM op het moment van inbeslagneming nog niet over een opeisbare vordering

beschikt en geen beroep kan doen op het conservatoire beslag op goederen, als voor-

zien in artikel 733 Rv. Om deze lacune aan te vullen stelt de Adviescommissie Wet-

geving van het Openbaar Ministerie (1997) voor om aan artikel 94c Sv toe te voegen

dat het in het BW genoemde vereiste dat de vordering opeisbaar moet zijn, niet op

het strafrechtelijke conservatoire beslag van toepassing is.

In de juridische klankbordgroep van dit onderzoek is de bovenstaande problematiek

besproken. Gesignaleerd werd dat deze problemen vooral spelen bij de vennoot-

schap onder firma (VOF) en dat als gevolg van inbeslagneming van een aandeel in

een 'gemeenschap' ernstige schade kan ontstaan voor andere - bonafide - vennoten

en voor het bedrijf als geheel. In het uiterste geval kan zelfs faillissement het gevolg

zijn. Niettemin achtten vrijwel alle leden van de klankbordgroep het voorstel van

de adviescommissie alleszins redelijk. Gesteld werd dat na het wegvallen van de

voorwaarde van een opeisbare vordering voor de derde altijd nog de weg openstaat

16 HR, 24 oktober 1995, nr. 3218, nr. 3402 en vrijwel gelijkluidend HR, 5 december 1995.

17 leder die de verdeling van de gemeenschap kan vorderen is ook bevoegd in aanmerking komende

goederen in beslag te nemen, voor zover die goederen in het bijzonder in aanmerking komen te worden

toebedeeld aan hemzelf of aan zijn schuldenaar (artikel 733 Rv).
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van het indienen van een klaagschrift. De rechter zal dan inhoudelijk moeten

toetsen of het conservatoire beslag in verhouding staat tot het nadeel dat derden

daarvan ondervinden

139

Faillissement

'Als ik verdachte was en een deel van mijn vermogen dreigde in beslag

genomen te worden, dan zou ik het wel weten. Ik stuurde linea recta aan

op een faillissement.'

Zie hier een uitspraak van een van onze respondenten, die kernachtig weergeeft

dat een faillissement de effectiviteit van het ontnemingsinstrumentarium sterk kan

reduceren. Van belang is in dit verband te onderkennen dat conservatoire beslagen

in geval van een faillissement van rechtswege vervallen (artikel 33 Fw). Wel heeft de

wetgever het OM de mogelijkheid geboden in artikel 94d Sv om in het faillissement

van de onderzochte persoon op te komen en op eigen initiatief de faillissements-

pauliana in te roepen.

De vraag wat een ovj bij een faillissement kan en moet doen, hangt mede af van

de fase waarin de ontnemingsprocedure verkeert. Indien er nog geen ontnemings-

vordering aanhangig is gemaakt op het moment van het faillissement, schrijft de

ontnemingsrichtlijn voor de vordering alleen te laten behandelen als er een reëel

uitzicht op bestaat dat het faillissement betrekkelijk kort zal duren en er nadien

nog voldoende draagkracht overblijft. De facto betekent dit dat het aanhangig

maken van een ontnemingsvordering in negen van de tien gevallen achterwege

zal blijven.

In het geval er reeds een ontnemingsmaatregel of boete is opgelegd op het moment

dat de betrokkene in staat van faillissement wordt verklaard, liggen de zaken anders,

zij het dat het OM dan nog steeds geen hooggespannen verwachtingen ten aanzien

van de ontneming moet koesteren. De op papier meest ideale situatie is dat er op het

moment van het faillissement al een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak ligt. De

ovj kan in dat geval opkomen in het faillissement, maar bedacht moet worden dat hij

geen preferente schuldeiser in de afwikkeling daarvan is, hetgeen bijvoorbeeld wel

het geval is ten aanzien van de fiscus. Afhankelijk van aard, omvang en aanwezig-

heid van andere crediteuren, zal de ovj dus de afweging moeten maken hoe zinvol

het is om zijn vordering bij de curator aan te melden.

De zaak wordt nog complexer - en nog minder rooskleurig - in het volgende scena-

rio. Er is al wel een ontnemingsmaatregel of boete opgelegd, maar deze is nog niet in

kracht van gewijsde gegaan. Tussen de behandeling in eerste aanleg en de appelzaak

gaat de betrokkene failliet. De faillissementscurator zal in een dergelijke situatie, zo

wordt algemeen aangenomen, de maatregel of boete moeten aanmerken als een

voorwaardelijke vordering die in het faillissement ter verificatie moet worden

geaccepteerd (Van der Winkel, 1994).

Wat nu is die voorwaardelijke vordering waard als het gerechtshof een boete of

ontnemingsmaatregel oplegt na eerst de uitspraak in eerste aanleg vernietigd te

hebben? De Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) stelt
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dienaangaande dat het juridisch-technisch zeer wel verdedigbaar is dat het OM dan

niet meer als schuldeiser in het faillissement kan opkomen. Immers, de uitspraak

waarop de voorwaardelijke vordering was gebaseerd, is vernietigd. De uitspraak

in hoger beroep levert het OM niets meer op, omdat de consequentie daarvan is

dat de Staat pas na het intreden van het faillissement schuldeiser is geworden.

De adviescommissie stelt ten aanzien van het laatste punt reparatiewetgeving

voor. De wetgever zou in de optiek van Wortel cum suis kunnen vaststellen dat de

vordering op de failliet wordt geacht te zijn ontstaan op een voorafgaand tijdstip, in

casu het moment waarop in eerste aanleg een boete of ontnemingsmaatregel wordt

opgelegd. Enkele leden van de juridische klankbordgroep van het onderhavige

onderzoek zouden in dit opzicht nog een stap verder willen gaan. Zij willen de

wettelijke fictie creëren dat het ontstaansmoment van de vordering samenvalt met

het eerste moment waarop een rechter in de ontnemingsprocedure wordt ingescha-

keld, ofwel op het moment dat een machtiging tot conservatoir beslag of sfo wordt

verleend.

In het licht van de bovenstaande constatering dat het uitermate ongewis is of

het OM in geval van een langdurig faillissement iets van haar schuld ziet ingelost,

moet de vraag worden opgeworpen hoe zinvol het doorvoeren van een dergelijke

wetswijziging is. In kringen van het OM is het geluid vernomen dat reparatie-

wetgeving wenselijk is. Als bijkomend voordeel wordt gezien dat, om met een

respondent te spreken, 'de ovj bij de afwikkeling van het faillissement met de

curator en overige schuldeisers om de tafel komt te zitten, een onderhandelings-

positie krijgt en zo mogelijk ook een bijdrage kan leveren bij het ontrafelen van

opzetjes en schijnconstructies door de failliet'. Advocaten leggen te dien aanzien

meer scepsis aan de dag. Zij waarschuwen ervoor dat menig curator inmenging van

het OM als hinderlijk zal ervaren. Bovendien achten zij in het licht van het feit dat

veel faillissementen na korte tijd weer zouden worden opgeheven, wetswijzigingen

niet nodig. Het OM moet in hun optiek dan ook leren afwachten en de ontnemings-

vordering pas weer tevoorschijn toveren op het moment dat het faillissement

ongedaan is gemaakt.

In het kader van dit onderzoek kan niet worden achterhaald of de door advocaten

geponeerde stelling dat het merendeel van de faillissementen na korte tijd weer

wordt opgeheven, gedragen wordt door de feiten. Mede gezien de opmerkingen van

andere respondenten, moet niet worden uitgesloten dat deze voorstelling van zaken

een te optimistisch beeld van de werkelijkheid schetst. De openingsfrase van deze

korte beschouwing, die refereert aan het zeker niet denkbeeldige gevaar dat crimi-

nelen ertoe over gaan hun eigen faillissement te bewerkstelligen om ontnemings-

maatregelen te frustreren, onderstreept dat dit probleem niet te lichtzinning moet

worden benaderd. Ook de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie

(1997) onderkent de ernst van het probleem en stelt onomwonden:

'De "normaaltypische" crimineel zal er vermoedelijk weinig morele bezwaren

tegen hebben zich failliet te laten verklaren en zal veelal over de nodige con-
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tacten beschikken. Indien zich op dit punt inderdaad misbruik gaat voordoen,

zal dat de effectiviteit van het ontnemingsinstrumentarium danig aantasten.'

6.1.4 De praktijk

In vergelijking met de conclusie die in het tweede interimrapport werd getrokken

ten aanzien van de soms geringe waarde van de in beslag genomen goederen, lijkt

het erop dat het tij inmiddels ten goede is gekeerd. In genoemd interimrapport werd

nog geconstateerd dat - vooral - in politiekringen waarde werd gehecht aan de

symbolische waarde van de inbeslagneming: het in de verhuiswagen laden van de

huisraad en het in beslag nemen van de auto van een verdachte/veroordeelde bleek

direct te appelleren aan het primaire rechtsgevoel van menige opsporingsambte-

naar. Het gevolg hiervan was dat in de eerste jaren na inwerkingtreding betrekkelijk

veel voorwerpen die nauwelijks waardevast bleken te zijn, conservatoir in beslag

werden genomen. Een bezoek aan de Dienst der Domeinen leerde dat toentertijd

zelfs audiocassettes en versleten meubilair conservatoir in beslag werden genomen.

Aan dergelijke exercities lijkt goeddeels een einde te zijn gekomen, niet in het minst

doordat het in de ontnemingsrichtlijn neergelegde advies om een vertegenwoordiger

van de Dienst der Domeinen bij conservatoire inbeslagnemingen te betrekken, in de

regel opgevolgd wordt. Deze vertegenwoordiger adviseert op basis van een kosten-

batenanalyse of het verstandig is het goed in beslag te nemen.

De laatste constatering laat onverlet dat er - vooral bij de politie - nog steeds enkele

respondenten zijn die hebben aangeven dat een dergelijke analyse te beperkt is,

omdat daarbij primair wordt uitgegaan van in geld uitgedrukte opbrengsten. Door

deze respondenten is aangevoerd dat het uitgangspunt van de ontnemingswetgeving

toch is dat de veroordeelde wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet mag lonen.

Binnen deze context is het volgens hen 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.

Niet alleen is het een stap voorwaarts dat steeds vaker een kosten-batenanalyse

wordt verricht alvorens goederen in beslag worden genomen, ook op het gebied

van het beheer van beslag is de nodige vooruitgang geboekt. Het is tegenwoordig

praktijk om bij voorwerpen die niet waardevast zijn, zo snel mogelijk op zekerheids-

stelling of vervreemding aan te sturen. Deze verbeteringen zijn grotendeels op het

conto van het BOOM te schrijven. Dit bureau heeft de afgelopen jaren niet alleen

forse inspanningen op voorlichtingsgebied verricht, er is ook flink geïnvesteerd in

het opbouwen van netwerken met potentiële beheerders van in beslag genomen

goederen. Dit geldt in het bijzonder voor de relatie met de Dienst der Domeinen. De

relatie tussen het OM en deze dienst werd immers in een nog niet zo ver verleden

gekenmerkt door het nodige wantrouwen. Momenteel vindt de samenwerking tus-

sen het BOOM en de Dienst der Domeinen tot grote tevredenheid van beide partijen

plaats. Een aspect dat verbetering behoeft, betreft de communicatie rondom de

zekerheidsstelling. Het is tot dusverre enkele malen voorgekomen dat pogingen
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van de justitiële autoriteiten om met de verdachte tot overeenstemming te komen
over een zekerheidsstelling, samenvielen met het voornemen van de Dienst der

Domeinen om in beslag genomen voorwerpen bij openbare verkoop te vervreemden.

Hoewel de idee om de verantwoordelijkheid voor het beheer van conservatoire be-

slagen te centraliseren en bij het BOOM neer te leggen door de meeste respondenten

wordt toegejuicht, mag niet uit het oog worden verloren dat ook andere partijen

medeverantwoordelijk zijn voor de procesbewaking, al is het alleen maar totdat het

beslag onder de hoede van het BOOM is gekomen. In een bestudeerde casus bleek

dat een en ander - in eufemistische termen - nog niet geheel loopt zoals het zou

moeten. In deze zaak werd na intensief overleg tussen rechtshandhavers in Neder-

land en in een ander (niet nader te noemen) Europees land bewerkstelligd dat bijna

twee miljoen gulden werd overgeboekt van een rekening in het buitenland naar een

(geblokkeerde) rekening van Justitie.18 Vervolgens vergaten echter alle betrokkenen

in Nederland (inclusief de medewerkers van het BOOM) om dit bedrag conservatoir

in beslag te nemen.

De gerechtsdeurwaarders

Ten aanzien van de andere functionarissen wier tussenkomst wordt geadviseerd,

namelijk de deurwaarders, kan worden gesteld dat zij niet of nauwelijks ervaring met

ontnemingszaken hebben. Hoewel de twee door ons geraadpleegde deurwaarders

werk:aam zijn bij kantoren die door het BOOM zijn' aangewezen', hebben ook zij dus

nog nauwelijks met ontneming te maken gehad. Dit geldt zowel voor de facetten

waarin het inschakelen van een deurwaarder wettelijk verplicht is (beslag op aan-

delen op naam en beslag op onroerende registergoederen), als voor de werkzaam-

heden waarover in de ontnemingsrichtlijn dringend wordt geadviseerd een beroep

op de deurwaarder te doen (het betekenen van pv's aan de beslagene). Het zal dan

ook geen verbazing wekken dat beide deurwaarders nauwelijks contact met politie

en justitie hebben.

In financiële zin bestaat er voor gerechtsdeurwaarders nauwelijks een incentive

om zich nadrukkelijker op ontnemingsgebied te manifesteren. Voor het inschrijven

van beslagen in de daartoe bestemde registers - de verplichte tussenkomst - geldt

nog dat deze werkzaamheden behoorlijk lonend kunnen zijn. Dit is echter beslist

niet het geval met het opstellen of betekenen van een pv. Voor het opmaken van

een pv van een beslag op een schip (zijnde geen registergoed), ontving een deur-

waarder bijvoorbeeld een bedrag van ongeveer ƒl 50, terwijl hij er een dagdeel mee

bezig was.19

Niettegenstaande de geringe opbrengsten zijn de geraadpleegde deurwaarders ervan

geporteerd om ook bij de inbeslagneming van roerende goederen nadrukkelijker op

18 Cruciaal in dit verband was overigens de medewerking van medeverdachte met tekenbevoegdheid.

19 Een ander werd verzocht om voor het betekenen van een dwangbevel van ƒ50 een woonwagenkamp te

betreden. De gerechtsdeurwaarder in kwestie werd daarbij begeleid door een peloton van de mobiele

eenheid.
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de voorgrond te treden. Dit biedt in hun optiek het voordeel dat de procedure van

inbeslagneming en de betekening ervan door één instantie worden behartigd. Een

en ander zou echter wel met zich brengen dat gerechtsdeurwaarders standaard

bij huiszoekingen aanwezig zijn. Door verschillende respondenten is in twijfel

getrokken of rc's geneigd zijn daarmee in te stemmen.

'Beklag tegen beslag'

'Het is niet moeilijk om goederen in beslag te nemen, maar het is wel moeilijk deze

goederen in beslag te houden', zo gaven enkele respondenten van politiezijde aan.

Met deze opmerking wordt gedoeld op het ogenschijnlijke gemak waarmee - in de

beleving van vooral politiemensen - in raadkamerprocedures soms voorwerpen aan

de betrokkene worden teruggegeven. Als reden hiervoor wordt gewezen hetzij op de

opstelling van de raadkamer, hetzij op omissies aan de zijde van het OM.

Om met het eerste te beginnen, in twee arrondissementen valt de kritiek te beluis-

teren dat klaagschriften tegen beslag ex artikel 552a Sv door de raadkamer20 veelal

vanuit strafrechtelijke optiek, dat wil zeggen in termen van 'wettig en overtuigend

bewijs', worden bekeken, terwijl bij het bepalen van de eigendomsverhoudingen

juist de civielrechtelijke invalshoek van aannemelijkheid geïndiceerd is. In de

andere arrondissementen werd desgevraagd aangegeven dat men omtrent de

benaderingswijze van de raadkamer geen klachten had.

De meeste kritiek ten aanzien van de afhandeling van de klaagschriftprocedure valt

het OM ten deel. Uit de interviews en een aantal casus blijkt dat het OM in deze pro-

cedures niet altijd even goed beslagen ten ijs komt. Soms wordt nagelaten expliciet

te reageren op een verzoek tot teruggave van het voorwerp van de zijde van de

verdediging, waarna de raadkamer weinig anders rest dan dit verzoek te honoreren.

Volgens diverse respondenten wordt dit probleem mede veroorzaakt door het feit

dat de raadkamer-ovj niet altijd de zaaks-ovj is en als gevolg daarvan te weinig van

de zaak weet. Deze lacune zou in theorie kunnen worden aangevuld door het BFO te

raadplegen, maar dit wordt in de praktijk nogal eens nagelaten.

20 Terzijde zij gewezen op een juridisch probleem in dit type van procedures, dat draait om de vraag welke

rechter bevoegd is bij de behandeling van een klaagschrift in de situatie dat de strafzaak al in hoger

beroep dient, maar de ontnemingszaak nog wacht op behandeling in eerste aanleg. Uit de wet kan niet

direct worden afgeleid welke rechter in een dergelijke situatie competent is. De schaarse jurisprudentie

en commentaren van materiedeskundigen op dit punt tenderen in de richting van de stellingname dat

de rechtbank in beginsel bevoegd is. Ook de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie

(1997) neigt in die richting. Deze commissie wijst nog op de extra complicerende omstandigheid die

zich voordoet in het geval dat conservatoir beslag is gelegd ter veiligstelling van zowel de ontnemings-

maatregel als de geldboete. In een dergelijke situatie moet het beklag tegen voortduring van het aan de

hoofdzaak verbonden conservatoire geldboetebeslag worden gedaan bij het gerechtshof, en het beklag

tegen voortduring van het aan de aparte ontnemingsvordering verbonden conservatoire voordeelsbeslag

bij de rechtbank. Een vergelijkbare situatie kan zich overigens ook voordoen bij samenloop van

'klassiek' beslag ex artikel 94 Sv en conservatoir voordeelsbeslag ex artikel 94a Sv.
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Dat het niet-raadplegen van deskundigen binnen de politie voorafgaande aan de

raadkamerprocedure de verhaalsmogelijkheden aanzienlijk kan beperken, moge

blijken uit het volgende voorbeeld.

Bij een huiszoeking wordt in het huis van een verdachte ƒ180.000 in contanten

aangetroffen en in beslag genomen. Niet lang daarna meldt zich een derde, die

beweert de rechtmatige eigenaar van het geld te zijn. Hij onderbouwt zijn

verhaal met het tonen van een video van een bruiloft, waarop te zien - en te

horen21 - is dat geld aan het bruidspaar gegeven wordt. De derde/klager is de

bruidegom en deze stelt dat de verdachte het bruiloftsgeld voor hem bewaarde.

Het BFO dat de zaak in onderzoek heeft, beschikt over voldoende aanwijzingen

om dit verhaal te ontkrachten, maar de raadkamer-ovj houdt geen rugge-

spraak met het bureau. De raadkamer besluit tot teruggave van het geld aan de

klager.

Beklagprocedures hebben soms een bijzonder lange looptijd en leggen daarmee

aanzienlijk beslag op de capaciteit van de verschillende bij de rechtspleging

betrokken instanties. Ter illustratie halen we wederom een door ons bestudeerde

casus aan.

Verdachte P. wordt op 4 oktober 1995 veroordeeld wegens handel in verdovende

middelen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 18 maanden met aftrek.

In de ontnemingszaak, waarvan het vonnis op dezelfde dag gewezen wordt, legt

de rechtbank een ontnemingsmaatregel op van ƒ13.000. P. gaat tegen beide

uitspraken in hoger beroep. Het gerechtshof veroordeelt P. op 23 februari 1996

eveneens tot een vrijheidsstraf van 18 maanden. De uitspraak in de ontnemings-

zaak behelst een betalingsverplichting ex artikel 36e Sr van ƒ15.000. P. gaat

tegen beide uitspraken in cassatie, trekt het cassatieberoep in de strafzaak te

elfder ure in, maar zet het cassatieberoep in de ontnemingszaak door. De HR

verwerpt dat beroep op 11 februari 1997.

P. wendt niet alleen in straf- en ontnemingszaak tal van rechtsmiddelen aan,

maar voert ook de beklagprocedure terzake van het op zijn loon gelegde con-

servatoire derdenbeslag ver door. Dit beslag is op 11 juli 1995 gelegd en zes

dagen later aan P. betekend. P. dient op 20 juli 1995 een klaagschrift ex artikel

552a Sv in. De raadkamer van de rechtbank behandelt dit verzoekschrift op 18

augustus 1995. De raadkamer acht de bezwaren tegen de inbeslagneming

ongegrond. Tegen deze beschikking gaat P. in cassatie. De HR verwijst de zaak

op ambtshalve gronden naar een gerechtshof teneinde het klaagschrift opnieuw

te behandelen en af te doen. De reden voor vernietiging van de beschikking van

de raadkamer bestaat hieruit, dat uit de stukken niet kan worden opgemaakt dat

de behandeling door de rechtbank in het openbaar heeft plaatsgevonden en de

21 Volgens de binnen de culturele gemeenschap in kwestie geldende traditie gaat het geven van het geld

met een hoop rumoer - en met het omroepen van de geldbedragen - gepaard.
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uitspraak in het openbaar is uitgesproken, zoals voorgeschreven is in artikel

552a lid 5 Sv en artikel 24 lid 1 Sv. Het gerechtshof dat zich vervolgens over het

klaagschrift buigt, verklaart het bezwaar op 10 april 1996 ongegrond, een uit-

spraak waartegen P. wederom cassatieberoep instelt. De HR oordeelt geen grond

aanwezig waarop de omstreden beschikking ambtshalve zou moeten worden

vernietigd en verwerpt het beroep op 25 maart 1997. De beklagprocedure - ge-

relateerd aan een ontnemingsmaatregel van ƒ15.000 - heeft daarmee bijna twee

jaar geduurd.

6.2 Het strafrechtelijk financieel onderzoek

6.2.1 Het beleid

In de ontnemingsrichtlijn wordt aangegeven dat een sfo kan worden ingesteld

indien uit vooronderzoek aannemelijk is dat er sprake is van een wvv van ten minste

ƒ25.000 en het vermoeden bestaat dat het voordeel meer bedraagt. Een sfo kan naast

een gvo worden ingesteld.

Ten behoeve van de mogelijke ondersteuning door het BOOM moet een zaaks-ovj

een ingesteld sfo aan dit bureau melden. Hetzelfde geldt voor financiële onder-

zoeken, waarin geen sfo geopend is, maar waarin het geschatte wvv het genoemde

bodembedrag van f25.000 te boven gaat.
De bevoegdheden die in het kader van een sfo aan het OM en de politie zijn gegeven,

zijn reeds beschreven in paragraaf 2.3.3. Speciale aandacht in dit verband verdient

nog de wijze waarop informatie bij de banken moet worden verkregen. In een model-

brief van de pg's aan de hoofd-ovj's van justitie is uiteengezet welke procedure ovj's

in dit geval in acht dienen te nemen.22 Deze modelbrief werd gevolgd door de richt-

lijn 'Vrijwillige medewerking banken bij onderzoeken', die sedert 15 september 1996

van kracht is.23 De totstandkoming van deze richtlijn is een direct gevolg van het

werk van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (1996). In haar eindrapport

concludeerde de commissie dat de informele informatieverschaffing aan de politie

door derden, in het bijzonder banken, nadere regeling behoefde.

De genoemde richtlijn is gebaseerd op een gezamenlijk door het OM en de Neder-

landse Vereniging van Banken (NVB) opgestelde gedragslijn. Uitgangspunt van de

gedragslijn is dat medewerking van de bevraagde bank buiten de door de wet

geregelde gevallen slechts plaatsvindt op vrijwillige basis. De bank zal naar aan-

leiding van het verzoek een afweging maken van alle betrokken belangen.

22 Stcrt. 1995, nr. 31.

23 Siert. 1996, n r. 168.
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Uit de gegevens die door het parket-generaal zijn aangeleverd, kan worden afgeleid

dat gedurende de afgelopen twee jaar in 10% van de ontnemingszaken een mach-

tiging tot sfo is verleend.24 In 22% van die gevallen is de duur van het sfo bekend.

Gemiddeld bedraagt die duur 278 dagen. De langste sfo-duur is 603 dagen, de

kortste 35. Overigens is de kans niet denkbeeldig dat de gemiddelde sfo-duur een

onderschatting betreft, aangezien de bovenstaande gegevens zich beperken tot sfo's

die in de periode 1996-1997 geopend én gesloten werden. Dit betekent bijvoorbeeld

dat een sfo dat geopend is op 1 maart 1996en op 1 januari 1998 nog niet is gesloten,

niet in deze cijfers is meegenomen.

Krachtens de ontnemingsrichtlijn is een sfo niet geïndiceerd bij een geschat wvv van

minder dan ƒ25.000. Niettemin blijkt uit de beschikbare gegevens dat in een aantal

gevallen waar deze ondergrens niet werd gehaald, wel degelijk een sfo was geopend.

6.2.3 Juridische knelpunten

Voorwaarde van de vijfde boetecategorie

In het advies van de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997)

wordt gesteld dat het vereiste van een geldboete van de vijfde categorie een wel-

bewust gekozen afgrenzing is, maar dat deze ondergrens met zich brengt dat enkele

categorieën van feiten met een hoog winstpotentieel buiten het bereik van het

ontnemingsinstrumentarium blijven. Overigens wordt dit probleem niet alleen

onderkend ten aanzien van het sfo, maar ook bij de toepassing van het conservatoire
beslag.25

De adviescommissie heeft voor de oplossing van het probleem de volgende vier

opties tegen elkaar afgewogen.

1 De boetecategorie van een aantal strafbare feiten verhogen van de vierde naar

de vijfde categorie.

2 In de ontnemingsbepalingen de voorwaarde van een geldboete van de vijfde

categorie vervangen door een geldboete van de vierde categorie.

24 Analoog aan de opmerking bij het conservatoire beslag wijzen we erop dat dit percentage moet worden

beschouwd als een ondergrens. Sfo's die in het tijdelijke register (een 'geheim veld') zijn opgeslagen,

kunnen met Rapsody niet boven tafel gehaald worden.

25 De adviescommissie constateert overigens ook een belangrijke inconsistentie in het gebruik van de

terminologie. Zo is krachtens artikel 126 lid 1 Sv instelling van een sfo mogelijk bij verdenking van een

strafbaar feit waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, terwijl in artikel 94a

Sv als voorwaarde voor conservatoir beslag gesproken wordt over een misdrijf van de vijfde boete-

categorie. Dit heeft de merkwaardige en onbevredigende situatie tot gevolg dat terzake van overtredin-

gen die zeer winstgevend kunnen zijn, wel een sfo kan worden ingesteld, maar geen conservatoir beslag

kan worden gelegd. Door in alle gevallen te spreken over strafbare feiten kan deze inconsistentie

worden hersteld.
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3 De voorwaarde van een geldboetecategorie (hetzij van de vierde, hetzij van de

vijfde categorie) alleen nog handhaven in artikel 94a Sv ten aanzien van het

conservatoire beslag; het loslaten van deze voorwaarde bij het instellen van een

sfo. Dit vanuit de gedachte dat 'de grootste druk op de onderzochte persoon en

de bron van potentiële schade voor hem juist gelegen is in het conservatoire

beslag en niet zozeer in de omstandigheid dat er een sfo is ingesteld'.26

4 In de ontnemingsbepalingen de verwijzing naar een boetebepaling vervangen

door een vast bedrag, bijvoorbeeld ƒ25.000.

De adviescommissie maakt uit de bovenstaande opties geen duidelijke keuze,

hoewel (in onze optiek) tussen de regels door blijk wordt gegeven van een lichte

voorkeur voor de tweede optie. Het enige alternatief dat wordt verworpen is de

laatste mogelijkheid. Vermoed wordt dat het opnemen van een nominale onder-

grens veel meer verweren zal genereren met betrekking tot de rechtmatigheid van

het gebruik van de ontnemingsinstrumenten en de ontvankelijkheid van het OM in

een ontnemingszaak dan momenteel het geval is.

Opmerkelijk genoeg wordt in het eindrapport van de Deelprojectgroep Ontneming

(1997) ten aanzien van het conservatoir beslag juist een lans gebroken voor het

opnemen van een dergelijk nominaal bedrag in artikel 94a lid 2 Sv in plaats van vast

te houden aan een boetecategorie.27 De ondergrens wordt daarbij zelfs nog lager

gesteld dan de adviescommissie voor ogen had, namelijk op ƒ10.000. Twee redenen

worden hiervoor genoemd.

1 In de ontnemingsrichtlijn is een ondergrens van ƒ 10.000 voor het leggen van

conservatoir beslag opgenomen teneinde te voorkomen dat beslag wordt gelegd

op voorwerpen die nauwelijks waarde vertegenwoordigen.

2 Uitgezonderd de categorie delictplegers waarvan vaststaat dat de draagkracht nu

en in de toekomst ontbreekt, kan elke verdachte met enige vorm van inkomen

(werk danwel uitkering) op de lange duur - de maximale executietermijn

bedraagt zestien jaar - verhaal bieden tot ongeveer ƒ10.000.

Ook tijdens een bijeenkomst van de juridische klankbordgroep is dit thema uit-

gebreid besproken. Omdat het verslag van deze discussie de voors en tegens van

de bovenstaande voorstellen goed weergeeft, drukken we hieronder enkele passages

integraal af.

De eerste stelling die ten aanzien van dit discussiepunt geponeerd wordt, is

dat de ontneming vooral bedoeld is voor de daders van de zwaardere vormen

van criminaliteit. In de praktijk blijkt dit zich echter anders te ontwikkelen en

wordt de ontneming veel ingezet tegen 'kleinere' criminelen. Moetje dan,

gezien dit ervaringsfeit, de achterliggende idee van de ontneming loslaten en

de wetgeving gaan wijzigen om die in overeenstemming te brengen met de

26 Verschillende respondenten hebben te kennen gegeven dit een aanvechtbare redenering te vinden.

De ernst van het sfo - en in het bijzonder het potentieel geheime karakter ervan - wordt hiermee in

hun ogen ten onrechte gebagatelliseerd.

27 Enkele leden hebben zich van dit voorstel gedistantieerd.
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praktijk? Volgens sommigen is dit niet de bedoeling. Integendeel, er zou meer

aandacht besteed moeten worden aan de ontneming bij de categorie delict-

plegers waarvoor de wetgeving primair geschreven is. Bovendien zou de om-

zetting van de vijfde naar de vierde categorie praktisch niet zoveel voordeel

hebben, omdat er al veel strafbare feiten zijn die bedreigd worden met een boete

van de vijfde categorie.

Het laatste argument wordt bestreden. De ervaring zou uitwijzen dat er strafbare

feiten zijn waarop de ontneming niet kan worden toegepast, zoals enkele vormen

van betrokkenheid bij valsemunterij. Misschien, zo wordt geopperd, moet er wel

niet zozeer gekeken worden naar de ernst van het delict maar meer naar het

vermogen dat hiermee gegenereerd is.

Hier wordt tegenin gebracht dat de ernst van het delict niet zomaar losgelaten

kan worden. Bovendien, zelfs als er geen mogelijkheid is om een sfo in te stellen,

sta je nog niet met lege handen wat de ontneming betreft. Het sfo kan een heel

ingrijpend middel zijn en is alleen gelegitimeerd bij zware strafbare feiten, aldus

een aantal aanwezigen.

Geconstateerd wordt dat de drempel van de boetecategorie in het kader van

het sfo tot dusverre vooral een theoretisch probleem oplevert ten aanzien

van het gebruik van artikel 140 Sr (strafbaar feit van de vierde boetecategorie,

maar wordt spoedig vijfde). Zelfs ten aanzien van artikel 140 Sr zijn echter

kanttekeningen te plaatsen bij de ernst van dat probleem. Immers, zoals een

van de aanwezigen opmerkt, onder de paraplu van de 140-constructie hangen

vrijwel altijd andere delictsomschrijvingen die wel beantwoorden aan het

criterium van de vijfde boetecategorie.

De vraag wordt gesteld hoe vaak men in de praktijk van het sfo nu tegen het

bovengenoemde probleem aanloopt. Uit de discussie die zich naar aanleiding

van deze vraag ontspint, kan worden afgeleid dat niet zozeer de drempel van

het sfo als wel die van het conservatoire beslag ter discussie staat. Ook op het

laatste punt blijken evenwel nogal wat aanwezigen moeite te hebben met het

voorstel om het criterium van de boetecategorie te verlagen. De noodzaak hier-

toe kan onvoldoende worden onderbouwd en gewaarschuwd wordt om niet te

snel op een hellend vlak te geraken. In dit verband wordt ook opgemerkt dat

het ontbreken van voldoende capaciteit en deskundigheid niet moet worden

'beloond' met het wijzigen van de boetecategorie. Ook de ratio achter de vijfde

boetecategorie wordt in dit verband nog even in herinnering geroepen: de

wetgever heeft daarmee expliciet tot uitdrukking willen brengen dat het ging

om de ernst van het delict, gerelateerd aan het in abstractie te verwachten wvv.

De bovenstaande discussie overziend, kan worden vastgesteld dat niet iedereen over-

tuigd is van de noodzaak en wenselijkheid om de voorwaarde van de vijfde boete-

categorie los te laten. Deze constatering betreft zowel het conservatoire beslag als

het sfo. De barrières, waarover in de literatuur wordt gerept, lijken in de praktijk nog

redelijk overbrugbaar en het aantal gevallen waarin het OM en de opsporings-
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instanties tegen hun grenzen zijn aangelopen, is nog niet erg groot. Vermeldens-

waard in dit opzicht is overigens dat de respondenten die in een interview aangaven

een warm voorstander te zijn van een verlaging van de boetecategorie, vrijwel

allemaal hun pleidooi onderbouwden met een verwijzing naar één en dezelfde casus.

Bevoegdheid tot inbeslagneming in het kader van een sfo

Een thema dat in de literatuur het nodige stof heeft doen opwaaien, betreft de vraag

of de rc bevoegd is tot conservatoire inbeslagneming. Zoals in paragraaf 2.3.2 uit-

een is gezet, is dit terrein in beginsel toegewezen aan de ovj, maar door een aantal

juristen is aangevoerd dat de wet zich niet verzet om ook aan de rc een zelfstandige

bevoegdheid te verlenen. De HR heeft in een arrest het laatste standpunt omarmd.28

Niet iedereen is met de strekking van dit arrest ingenomen. Zo bestempelen De

Doelder en Mul (1997) het arrest als een uitspraak die tot verscheidene, vooral

praktische, bezwaren leidt. Ook Borgers (1997a) heeft zich in negatieve zin over het

arrest uitgelaten.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat het competentievraagstuk het meest ge-

compliceerd is in de situatie dat de inbeslagneming plaatsvindt in het kader van een

huiszoeking tijdens een sfo. Wetstechnisch gezien is de ovj dominus litis van het sfo

en uit dien hoofde ook bevoegd conservatoir in beslag te nemen (artikel 126b lid 1

Sv). De leiding van de huiszoeking berust evenwel, óók tijdens een sfo, bij de rc en,

zoals gezegd, is in de rechtspraak aan hem een zelfstandige bevoegdheid tot conser-

vatoire inbeslagneming toegekend.

Een interessante vraag is wie tijdens zo'n huiszoeking bij verschil van mening nu

de doorslaggevende stem heeft. Volgens de Adviescommissie Wetgeving van het

Openbaar Ministerie (1997) zijn drie benaderingswijzen denkbaar.

1 Ter gelegenheid van de sfo-huiszoeking zijn de rc en de ovj gelijkelijk bevoegd

tot conservatoire inbeslagneming.

2 De bevoegdheden blijven gescheiden: in verband met het sfo bewaakt de rc bij

een huiszoeking ter conservatoire inbeslagneming alleen de mate van schending

van grondrechten die verband houdt met het binnentreden en het'hak- en

breekwerk'. De bevoegdheid tot conservatoire inbeslagneming blijft bij de ovj.

3 De rc is tijdens de huiszoeking alleen bevoegd tot conservatoire inbeslag-

neming.

De Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) wijst alleen de

eerste optie af, omdat deze onvermijdelijk zou leiden tot de spreekwoordelijke situa-

tie van 'twee kapiteins op één schip'. Een keuze tussen de resterende benaderings-

wijzen heeft zij niet kunnen maken. Binnen de juridische klankbordgroep van het

onderhavige onderzoek bestaat daarentegen wel een duidelijke voorkeur, en wel

voor de tweede optie. In de optiek van de meeste leden moet de rc bij conservatoire

inbeslagneming een ondergeschikte rol hebben. Enkele leden van de klankbord-

28 HR, 19 november 1996, nr. 3526, DD 97.090.
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groep gaan nog een stap verder. In hun optiek is het gehele competentievraagstuk te

herleiden tot een 'wetstechnische weeffout' van enige jaren her die zich ook in het

klassieke beslagrecht zou manifesteren: rechtssystematisch gezien zou het volgens

hen het meest zuiver zijn als ook bij inbeslagneming met het oog op verbeurdverkla-

ring de ovj dominus litis is.

Indien de bevoegdheid tot inbeslagneming tijdens de sfo-huiszoeking exclusief bij

de rc zou worden gelegd, voorzien de leden van de klankbordgroep de volgende

problemen.

1 Er is geen sprake van uniformiteit onder rc's op het gebied van voordeels-

ontneming; per rechtbank zullen de zaken anders geregeld worden.

2 Een rc kan niet overzien wat er in beslag genomen moet worden. De ovj als leider

van het (financiële) onderzoek heeft dat overzicht - als het goed is - wel.

3 Ovj's zullen geneigd zijn achterover te leunen en zullen zich te weinig bemoeien

met de vraag wat er in beslag genomen moet worden.

4 Er zullen te veel voorwerpen worden meegenomen die nauwelijks waarde

vertegenwoordigen.

Ter afsluiting van deze beschouwing wijzen we erop dat de competentieproblema-

tiek weliswaar een interessante juridische polemiek heeft opgeleverd, maar dat

er in de praktijk nauwelijks sprake is van fricties tussen rc's en ovj's tijdens een sfo-

huiszoeking. Zoals in het tweede interimrapport (Nelen en Sabee, 1996) is vermeld,

hebben zich op dit vlak vooral in de eerste jaren na inwerkingtreding van de ont-

nemingswetgeving situaties voorgedaan die door de betrokkenen als onduidelijk

en onbevredigend werden ervaren. Gedurende de laatste fase van het onderzoek

is evenwel door geen enkele respondent meer aan wrijvingen tussen ovj's en rc's

gerefereerd, hetgeen erop duidt dat het probleem in de rechtspraktijk minder groot

is dan in de literatuur wordt gesuggereerd.

De gevolgen van een niet-veroordelend vonnis voor het sfo en het

conservatoire beslag

De situatie kan zich voordoen dat een verdachte in de strafzaak wordt vrijgesproken

of ontslagen van rechtsvervolging, terwijl er tegen die persoon ook een sfo loopt en

voorwerpen van hem conservatoir in beslag genomen zijn. De vraag wat de gevolgen

van een dergelijk niet-veroordelend vonnis zijn voor de genoemde ontnemings-

instrumenten, heeft de wetgever maar ten dele beantwoord. Duidelijk is in ieder

geval wel dat de ovj ex artikel 126f lid 2 Sv het sfo zal moeten sluiten. Mocht de

betrokkene in hoger beroep wel worden veroordeeld, dan bestaat de mogelijkheid

om het sfo te heropenen. Door menigeen wordt overigens betwijfeld of een sfo in dat

stadium van de rechtsgang nog veel toegevoegde waarde heeft: de betrokkene weet

dat er een financieel onderzoek tegen hem gelopen heeft en heeft in de periode

tussen de sluiting en heropening van het sfo voldoende tijd gehad om een rook-

gordijn om zijn vermogenspositie te leggen en vermogensbestanddelen buiten het

bereik van inbeslagneming te brengen.
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Een punt waarover discussie is gerezen, is wat er moet gebeuren met de in het kader

van het sfo conservatoir in beslag genomen voorwerpen. Uit de parlementaire

stukken (Kamerstukken II, 1991-1992, nr. 9, p. 4) valt af te leiden dat bij een

gedwongen sluiting van het sfo ook de grondslag vervalt voor het in het kader van

dat onderzoek gelegde conservatoire beslag. De in beslag genomen voorwerpen

zouden met andere woorden aan de betrokkene moeten worden teruggegeven.

Het gevolg van deze opvatting is dat het OM, als de betrokkene in hoger beroep wel

wordt veroordeeld, met lege handen staat. Weliswaar is het juridisch mogelijk om op

dat moment alsnog te proberen vermogensbestanddelen in beslag te nemen, maar

slechts zeer onnozele verdachten zullen nalaten hierop te anticiperen, zodat er de

facto weinig meer in beslag te nemen valt.
Door een meerderheid van de vertegenwoordigers van het OM die zich over deze

problematiek hebben uitgelaten, wordt de hierboven geschetste situatie als frus-

trerend ervaren, niet in de laatste plaats omdat er een grote mate van consensus

onder juristen bestaat dat de stellingname van de toenmalige minister van Justitie

in juridisch opzicht zeer aanvechtbaar is. In verschillende bijdragen (onder andere:

De Groot en Simmelink, 1997; Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar

Ministerie, 1997) wordt erop gewezen dat er geen reden is om de strafrechtelijke

hoofdregel fundamenteel af te laten wijken van de civielrechtelijke: met andere

woorden, het beslag kan gehandhaafd blijven tot de uitspraak onherroepelijk is.

Deze hoofdregel is trouwens ook van toepassing op 'gewone' strafvorderlijke beslag-

situaties (beslag ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer) en de meeste

juristen zien niet in waarom deze ten aanzien van het conservatoire beslag niet van

kracht zou zijn.

Ook in de juridische klankbordgroep is de opvatting van Hirsch Ballin bestreden.

Gesproken werd in dit forum van een 'ernstige misser' en zelfs van een 'parlemen-

taire oprisping die niet terzake doet'. De laatste kwalificatie draagt de suggestie

in zich dat de opmerking een gevolg is van een politiek compromis dat in allerijl

gesloten moest worden. De parlementaire stukken wijzen hier inderdaad op: in de

Tweede Kamer maakte een aantal fracties zich ernstige zorgen over de mogelijkheid

dat het conservatoir beslag, dat toch al diep ingrijpt in de bezitsverhoudingen en

aanzienlijke schade teweeg kan brengen,29 ondanks een niet-veroordelend vonnis

jarenlang gehandhaafd kan blijven. De minister is de Kamer op dit punt enigszins

tegemoetgekomen, met de hierboven uiteengezette merkwaardige juridische figuur

als gevolg.

29 Dit geldt niet alleen voor de betrokkene, maar ook voor derden die te goeder trouw zijn en eventueel

zelfs voor de Staat als de in beslag genomen goederen uiteindelijk teruggegeven moeten worden (en een

forse schadeclaim wacht).
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6.2.4 De praktijk
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De extra termijn

In paragraaf 2.3.3 is als een belangrijk kenmerk van het sfo aangemerkt dat de op-

sporingsinstanties en het OM over aanzienlijk meer tijd dan voorheen de beschik-
king hebben gekregen om het financiële netwerk van een misdaadonderneming

bloot te leggen: binnen een termijn van twee jaar na de uitspraak (in de hoofdzaak)

in eerste aanleg moet het sfo worden gesloten en een vordering ex artikel 36e Sr

aanhangig worden gemaakt.

Tot dusverre hebben zich nog betrekkelijk weinig zaken voorgedaan waarin de maxi-

male termijn van het sfo in de volle omvang is benut. In de gevallen waarin dat wel

gebeurde, blijkt dat bovendien niet altijd even hard nodig te zijn geweest. Zo laten

enkele van de door ons bestudeerde casus zien dat pas in het zicht van de uiterste

datum waarop de ontnemingsvordering aanhangig gemaakt moest worden, een

begin werd gemaakt met het opstellen van de financiële rapportage. In de periode

daarvoor werden nauwelijks onderzoeksactiviteiten van enige betekenis aan de dag

gelegd. Hoewel het aantal gevallen te gering is om hieraan verregaande conclusies te

verbinden, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal situaties

het financiële onderzoek gedurende de extra termijn vrijwel tot stilstand komt.

Financieel rechercheurs worden met andere zaken belast en pas wanneer de tijd

begint te dringen, wordt de ontnemingszaak weer ter hand genomen. De zaaks-

gerichte instelling, waarmee de beroepscultuur van het OM en de politie doordrenkt

is (zie hoofdstuk 5), is hier mede debet aan.

Het bovenstaande betekent niet dat de extra termijn van twee jaar in de beleving

van de respondenten onmiddellijke aanpassing behoeft. Integendeel, verschillende

betrokkenen hebben erop gewezen dat vooral met het oog op internationale rechts-

hulpverzoeken om vermogensbestanddelen in het buitenland te traceren en in be-

slag te nemen, de extra onderzoeksperiode van groot belang is. Verdere uitbreiding

van de onderzoekstermijn wordt evenwel door geen van de respondenten noodzake-

lijk geacht. Een minderheid heeft in dit verband opgemerkt dat een verlenging van

de termijnen van het gvo, met bijvoorbeeld een jaar, ook een goede invalshoek was

geweest. De introductie van het sfo was met een dergelijk alternatief in hun optiek

niet eens nodig geweest.

Zoals ook al in het vorige hoofdstuk is geconstateerd, 'hobbelt' het sfo veelal achter

het gvo aan. 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 laatstgenoemde toch vaak het sluitstuk

van de zaak.

De toegevoegde waarde

Vanuit politiehoek wordt aangegeven dat het om somtijds wel erg snel naar een sfo

grijpt, terwijl dit eigenlijk niet nodig is. In veel gevallen blijkt de aanleiding tot het

openen van een sfo te liggen in het gemak waarmee zonder verdere plichtplegingen
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voorwerpen conservatoir in beslag kunnen worden genomen. In de optiek van

materiedeskundigen binnen de opsporingsdiensten is het OM nog onvoldoende

doordrongen van de toegevoegde waarde van het sfo ten aanzien van het vergaren

van informatie van administratieve/financiële aard. Om de woorden van een

respondent te parafraseren: 'Het verkrijgen van onderzoeksinformatie moet de

drijfveer voor een sfo zijn, niet het feit dat zo gemakkelijk conservatoir beslag kan

worden gelegd.'
Bij het instellen van een sfo blijkt een goed contact met het BFO van groot belang

te zijn. Niet alleen kan men daar aangeven wat de eventuele toegevoegde waarde

van het sfo is, de BFO-medewerkers zijn ook degenen in de politie-organisatie die

weten hoe het instrumentarium gehanteerd dient te worden. Wat er kan gebeuren

als er zonder ruggespraak met de terzake deskundigen binnen de opsporing wordt

geopereerd, blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld. Een ovj had zeven sfo's laten

openen zonder daaromtrent contact met het BFO op te nemen. De betrokken

rechercheteams bleken niet te weten wat zij met de machtiging tot sfo aanmoesten

en kwamen zonder uitzondering met hun vragen bij het BFO terecht. Daar moest

men constateren dat een aantal sfo's overbodig was en dat in een aantal andere

financiële onderzoeken belangrijke kansen waren gemist.

Het toezicht

In paragraaf 6.2.2 is geconstateerd dat er in toenemende mate gebruikgemaakt

wordt van het sfo. Dit gegeven is vooral advocaten een doorn in het oog. Van meet

af aan hebben zij kritiek gehad op het (vermeende) gebrek aan rechterlijke controle

op het sfo en op het geheime karakter ervan. In het licht van de bevindingen van de

Enquêtecommissie Opsporingsmethoden - waarover later in deze paragraaf meer

volgt - zou verwacht mogen worden dat een onderzoek, dat onder leiding staat van

het OM, maar waarin ook belangrijke bevoegdheden aan opsporingsambtenaren

kunnen worden gedelegeerd, aan een extra kritische toets wordt onderworpen door

de rc. Deze kan namelijk wetstechnisch bezien maar op één moment zijn invloed op

het sfo doen gelden, en wel bij de opening daarvan: de rc verstrekt al dan niet een

machtiging tot het instellen van een sfo.

Uit de interviews komt naar voren dat van een extra kritische toets door rc's geen

sprake is en dat tot dusverre nog vrijwel geen enkele machtiging tot sfo door een rc

is afgewezen. De toetsing is vooral een marginale, hetgeen volgens de geïnterviewde

rc's ook moeilijk anders kan, gezien het feit dat op het moment dat een vordering

wordt ingediend, de informatie betreffende het gegenereerde wvv nog summier is:

het sfo moet daar nu juist meer inzicht in verschaffen. Mutatis mutandis geldt vol-

gens de rc's hetzelfde voor een gvo: ook daarop kan men bij de opening nauwelijks

een materiële toets loslaten en toetst men veeleer op beginselen van subsidiariteit

en proportionaliteit. Het verschil is echter wel dat de leiding van een gvo bij de rc

berust en hij daardoor op het verloop daarvan directe invloed kan uitoefenen.

Het bovenstaande betekent niet dat rc's in het kader van het sfo geheel buitenspel

staan. Zo dienen zij expliciet toestemming te verlenen voor bijzondere dwangmidde-
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len anders dan conservatoir beslag. Bovendien heeft zich in de meeste arrondisse-

menten de praktijk ontwikkeld dat rc's door de ovj en/of het opsporingsteam op de

hoogte worden gehouden van het verloop van het onderzoek. Een wettelijke plicht

daartoe bestaat er niet. De meeste rc's zouden een dergelijke in de wet verankerde

informatieverplichting wel toejuichen. Sommige respondenten gaan in dit opzicht

nog een stap verder en bepleiten de opname van een wettelijk voorschrift, waarin is

vastgelegd dat rc's tussentijds - bijvoorbeeld eens per half jaar - toetsen of voort-

zetting van het sfo nog geïndiceerd is.

Na de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden

Het vele stof dat het eindrapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden

(1996) heeft doen opwaaien, heeft voor de praktijk van het (financiële) onderzoek
ten minste twee ingrijpende gevolgen met zich gebracht.

Het eerste punt heeft direct betrekking op het financiële onderzoek in drugszaken

en, zoals is aangegeven in hoofdstuk 4, is een substantieel deel van de ontnemings-

zaken gerelateerd aan dit type van delicten. Vele respondenten - vooral uit kringen

van de opsporingsdiensten - bespeuren bij ovj's sedert het verschijnen van het rap-

port van de Commissie-Van Traa een voorzichtiger opstelling. Uit angst om beticht

te worden van de omstreden opsporingsmethode van de gecontroleerde door- en/of

aflevering van drugs, zouden zij eerder dan voorheen ertoe geneigd zijn om, zodra

een partij drugs van substantiële omvang in beeld komt, 'de zaak te laten klappen',

om in politiejargon te spreken. Het gevolg van deze tendens om sneller te inter-

fereren is dat de opsporingsdiensten minder lang de tijd hebben een 'informatie-

positie' op te bouwen. Het laatste zou volgens de meeste geraadpleegde politie-

vertegenwoordigers ook een negatieve weerslag hebben op financieel rechercheren.

Naar het oordeel van de meeste betrokkenen valt dit proces op het moment van

aanhouding van de betrokkenen zo goed als stil. Zoals een respondent het uitdrukte:

'Steeds vaker moetje bepaalde verdachten aanhouden op een moment dat

het eigenlijk nog niet uitkomt. Ie bent dan nog bezig de infrastructuur in kaart

te brengen, geld- en goederenstromen met elkaar in verband te brengen en

vermogensbestanddelen te traceren. Zodra je de hoofdverdachten hebt aan-

gehouden, kun je met financieel rechercheren ook niet zo veel meer. De ver-

dachte gaat alles veilig stellen. Aan de extra termijn van het sfo heb je dan ook

niet zo veel meer. De taps zijn niet meer actief, want de verdachte zit vast.

Hooguit heb je nog wat aan de extra termijn met het oog op internationale

rechtshulpverzoeken. Mijn stelregel is: heb je op het moment van aanhouding

de financiële structuur nog niet in kaart, dan kun je het verder wel vergeten. Het

is een illusie te veronderstellen dat je nadien nog veel interessants aanboort.'

Het tweede aspect van financiële recherche, waarop het rapport van de Commissie-

Van Traa direct van invloed is geweest, betreft de uitwisseling van informatie met

derden. Zo is het evident dat de financiële sector - in het bijzonder de banken - zich

formeler op dit punt is gaan opstellen. In het (niet eens zo verre) verleden was het



Ontnemingsinstrumenten in de opsporing 155

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 het illusoir is te veronderstellen

dat dit old boy network vandaag de dag in het geheel niet meer bestaat, wijzen de

interviews met opsporingsambtenaren op een beduidend formelere opstelling van

de zijde van de banken. Ook in het tweede interimrapport (Nelen en Sabee, 1996)

en het rapport van Terlouw en Aron (1996) is dit reeds geconstateerd. In het eerst-

genoemde interimrapport werd tevens gewezen op twee andere redenen waarom

banken een meer formele houding zijn gaan aannemen. De eerste heeft betrekking

op de publicitaire aandacht die is uitgegaan naar de facilitaire ondersteuning die

twee bankinstellingen - met medeweten en goedkeuring van de justitiële autori-

teiten - enkele jaren geleden hebben geboden bij het witwassen van wvv door crimi-

nele netwerken.30 Hoewel beide banken in strafrechtelijk opzicht niets te verwijten

viel - sterker nog, zij hebben de opsporingsinstanties en het OM conform de wette-

lijke voorschriften van zeer waardevolle financiële informatie 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 instellingen in kwestie.

In het verlengde hiervan ligt de tweede, en mogelijk belangrijkste, factor die de

gewijzigde opstelling van de banken kan verklaren. Gedoeld wordt op de inwerking-

treding van de Wet MOT. Hoewel de NVB bij de totstandkoming van deze wet betrok-

ken is geweest en de financiële instellingen zich, getuige het grote aantal meldingen,

allesbehalve aan de meldingsplicht onttrekken, wordt er vanuit de financiële wereld

nog steeds kritiek op de inspanningen van politie/justitie op dit terrein geleverd.

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.

Het eindrapport van de Enquêtecommissie heeft er mede toe geleid dat, zo werd

reeds in paragraaf 6.2.1 weergegeven, het OM en de NVB gezamenlijk een gedrags-

richtlijn hebben opgesteld over informatie-uitwisseling buiten de bij wet geregelde

gevallen. Dat de banken en andere private betrokken partijen gaandeweg meer bij

het beleid rondom financieel rechercheren zijn betrokken, moge ook blijken uit de

samenwerking in het kader van het project MKB en de omstandigheid dat represen-

tanten van de banken en de verzekeraars deel uitmaakten van de stuurgroep van het

project Financieel rechercheren.

Niet alleen de informatie-uitwisseling met de private sector is in het kader van

financieel onderzoek een heet hangijzer, ook bij het uitwisselen van gegevens tussen

30 Zoals het CoPa-onderzoek en Ramola. Het (financiële) recherche-onderzoek in de laatste zaak kwam

goed op gang na een MOT-melding van de Rabobank; in het CoPa-onderzoek heeft ABN-AMRO op

verzoek van de justitiële autoriteiten oogluikend grote kasstortingen en overboekingen toegestaan.
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diverse politiële eenheden en tussen de politie en de verschillende opsporings-

diensten loopt men tegen een aantal grenzen op. 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 ver-

schillende opsporingseenheden worden gebruikt. Om een gemeenschappelijke visie

te ontwikkelen en een daarop gebaseerde samenhang, verbetering en vernieuwing in

werkprocessen en informatiehuishouding te bewerkstelligen, is binnen de politie

enkele jaren geleden het project Adviescommissie Criminaliteit I Adviescommissie

Informatievoorziening en Automatisering (ACCACIA) op poten gezet. Dit project is

inmiddels opgegaan in een groter geheel, te weten het project Aanpak Bedrijfs-

voering Recherche en Informatiehuishouding Opleidingen (ABRIO). In het laatste

project wordt ook aandacht besteed aan het uitwisselen van informatie met andere

opsporingsdiensten.

Ter afsluiting van deze beschouwing over het uitwisselen van informatie zij nog

gewezen op één pijnpunt. Dit heeft betrekking op de gegevens die moeten worden

vermeld op het sfo-machtigingsformulier. Het probleem in kwestie speelt niet zo-

zeer in de samenwerking met de hierboven genoemde publieke en private partners,

maar doet zich voor bij andere derden bij wie men informatie wil inwinnen of voor-

werpen in beslag wil nemen. Bij dergelijke activiteiten ontkomt men er niet aan om

aan te geven, al is het maar summier, waarop het sfo is gebaseerd. Het prijsgeven

van dergelijke informatie kan echter strijdig zijn met de wens om degene tegen wie

het sfo is gericht, voorlopig onkundig te houden van het onderzoek dat tegen hem

loopt. Als voorbeeld van deze problematiek is door enkele respondenten gewezen

op de casus, waarin in het kader van een sfo een bezoek werd gebracht aan een

garagehouder, die op enigerlei wijze in contact stond met de hoofdverdachte. Als

gevolg van het feit dat de garagehouder het sfo-machtigingsformulier onder ogen

kreeg, kreeg de hoofdverdachte eerder dan uit opsporingsoogpunt wenselijk werd

geacht, informatie over het sfo toegespeeld. Volgens de respondenten onderstreept

dit praktijkvoorbeeld dat het thans in gebruik zijnde sfo-machtigingsformulier te

veel gegevens omtrent de aard en de achtergrond van het onderzoek prijs geeft. In

hun optiek is aanpassing van het desbetreffende formulier dringend geboden.

Een verkennend sfo?

De hiervoor besproken problematiek inzake het te vroeg moeten ingrijpen, in samen-

hang met het gegeven dat het financiële onderzoek momenteel achter het tactische

onderzoek aanloopt, heeft bij een aantal terzake deskundigen de overtuiging doen

postvatten, dat met financieel rechercheren zo snel mogelijk moet worden begon-

nen, dat wil zeggen ook al tijdens de verkennende fase van een opsporingsonder-

zoek. Het ideale concept is in hun beleving dat van `integraal' rechercheren: dat

betekent dat het tactische en het financiële geïntegreerd worden. Dat een dergelijke

benaderingswijze goede resultaten kan opleveren, blijkt uit enkele van de door ons
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bestudeerde casus. Ter illustratie kan gewezen worden op een zaak waarin op basis

van een aantal MOT-meldingen het financiële hart van een vermeende criminele

organisatie in kaart werd gebracht, zonder dat op dat moment duidelijk was hoe de

aan criminele winsten ten grondslag liggende feiten er precies uitzagen. Doelbewust

werden deze pas onder de loep genomen op het moment dat er een goed inzicht was

verkregen in de financiële infrastructuur van de betrokken criminele organisatie.

Een probleem dat zich voordoet bij financieel rechercheren in de verkennende fase

van een opsporingsonderzoek, is dat wettelijk gezien op dat moment nog geen in-

strumenten beschikbaar zijn. Een sfo kan immers pas geopend worden als er sprake

is van een verdachte in de zin van artikel 27 Sv. Vooral bij het vergaren van relevante

financiële informatie in het beginstadium wordt een daartoe geëigend instrument

door vertegenwoordigers van de opsporingsdiensten node gemist. Tegen deze

achtergrond moet de sterker wordende roep om een 'verkennend' sfo worden gezien.

In hoeverre bij het verkennend financiële recherchewerk een sfo geëigend zou zijn,

is echter nog maar de vraag. In de juridische klankbordgroep is dit thema uitgebreid

aan de orde geweest. Wederom drukken we enkele relevante passages uit de dis-

cussie integraal af.
Opgemerkt wordt dat voor het openen van een sfo de voorwaarde geldt dat er

sprake is van een verdachte ex artikel 27 Sv. Door het sfo naar voren te ver-

schuiven, in casu naar de pro-actieve of verkennende fase, loop je in dit opzicht

al tegen een probleem aan.

Wat zou trouwens de toegevoegde waarde zijn van een verkennend sfo, als dat

al wetstechnisch mogelijk zou zijn? Hierover wordt opgemerkt dat de ervaring

uitwijst dat - wil je wat te weten komen over de loop van de geldstromen, de

financiële infrastructuur en het opgebouwde wvv van de betrokkene - je niet

pas rondom de huiszoekingen met financieel rechercheren moet beginnen. Hier

staat tegenover dat het vaak heel lang duurt eer je zicht krijgt op de personen die

je in financieel opzicht 'moet hebben'.

Een sfo in de verkennende fase moet dan welhaast een sfo-NN31 worden en

dat is toch een onbekende en oneigenlijke figuur in de opsporingspraktijk.

Bovendien duren sfo's nu al vaak te lang als gevolg van het feit dat er te weinig

capaciteit en deskundigheid voorhanden is.

De meeste aanwezigen delen de opvatting dat de roep om een verkennend sfo

vooral voortvloeit uit de beperkingen die de Wet MOT voor de opsporing met

zich meebrengt. Het direct benaderen van banken is sedert de inwerkingtreding

van de Wet MOT beduidend moeilijker geworden, mede door het (gedeeltelijk)

wegvallen van het old boy network. De wetgever zou het hierdoor ontstane gat

niet onmiddellijk met aanvullende regelgeving moeten dichten, menen de mees-

31 Met een sfo-N(omen) N(escio) wordt gedoeld op een financieel onderzoek dat wordt ingesteld tegen

een nog onbekende verdachte. Verschillende materiedeskundigen achten een dergelijke figuur in

theorie toegestaan, maar zien de toegevoegde waarde daarvan voor de opsporingspraktijk vooralsnog

niet (zie bijvoorbeeld De Groot en Simmelink, 1997).
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ten. Eerst moet maar eens optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande

bevoegdheden, ook die van de Wet MOT.

Vooral de laatste alinea van het verslag van de juridische klankbordgroep verdient

speciale aandacht. Ook een aantal respondenten heeft er namelijk nadrukkelijk

op gewezen dat het niet de voorkeur verdient dat knelpunten die opsporings-

ambtenaren tegenkomen bij toepassing van de ene wet, in casu de Wet MOT,

worden weggenomen door een andere wet aan te passen. Vooral onder rechters

bestaan hieromtrent de nodige reserves. Een van hen vertolkte zijn gevoelens door

op te merken dat 'zou er een verkennend sfo komen, dan kun je op een tweede

parlementaire enquête opsporingsmethoden wachten'.

Het sfo in de executiefase

Een opgelegde en definitieve ontnemingsmaatregel hoeft geenszins te betekenen dat

de zaak is 'uitgerechercheerd'. Wanneer het tijdstip van de executie daar is, wil dat

nog niet zeggen dat het inzicht in het vermogen van de veroordeelde compleet, laat

staan up to date is. Het sfo zou, zo menen sommige respondenten, in deze fase een

goed instrument kunnen zijn. Aangezien ook deze materie in de klankbordgroep

uitgebreid aan de orde is geweest, wordt hieronder wederom een gedeelte van de
discussie weergegeven.

Als uitbreiding van het sfo naar de executiefase al overwogen zou worden, dan

dient, zo valt uit de hoek van de advocatuur te beluisteren, de verdediging op

zijn minst lopende het sfo inzage in de stukken te krijgen.

Een ander punt dat wordt opgeworpen, is dat een sfo in de executiefase niet

meer wordt gevolgd door een rechterlijk oordeel. Enkele leden achten dit een

belangrijk bezwaar, anderen werpen tegen dat er nog voldoende rechtswaar-

borgen bestaan: zo kan in de sfeer van beslaglegging - en daar praat je toch in

wezen over - altijd een rechter worden ingeschakeld.

Het principiële punt wordt aangesneden of het eigenlijk wel houdbaar is dat

de Staat meer bevoegdheden krijgt toebedeeld dan een willekeurige derde-

crediteur. De meeste aanwezigen vinden van wel. Ondanks de civielrechtelijke

figuren gaat het bij ontneming om een strafrechtelijke aangelegenheid, waarin

de Staat nu eenmaal de beschikking heeft over verregaande bevoegdheden.

'Maar het gaat hier nu juist toch niet om straffen?', is hierop het weerwoord.

Vervolgens krijgt de discussie even iets van een woordenspel, waarin sommigen

het maatregelkarakter onderstrepen en anderen artikel 36e Sr portretteren als

een'straf die ongelukkigerwijze maatregel is genoemd'.

Wanneer het gesprek zich wederom toespitst op het sfo, wordt de provocerende

vraag gesteld 'wat politie en justitie eigenlijk in het sfo hebben zitten doen als

ze in de executiefase nog niet weten waar het geld gebleven is?' De reactie dat

witwasconstructies nu eenmaal gecompliceerd zijn en onderzoek daarnaar

tijdrovend is, wordt niet door iedereen even overtuigend gevonden. Zo zou de

periode van twee jaar die men extra heeft na de uitspraak in eerst aanleg om het

sfo te voltooien, slechts zelden optimaal benut worden. Een belangrijker reden,
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zo wordt aangevoerd, schuilt in het beperkte doel van het sfo: dit zou in beginsel

alleen gericht zijn op het vaststellen van het wvv.

De laatste stelling wordt echter met klem bestreden door één der aanwezigen.

Wetssystematisch gezien is de zaak wat hem betreft zo klaar als een klontje:

als je wilt ontnemen moet je ook weten waar het vermogen zich bevindt. Het

onderzoeksdoel van het sfo is dan ook breder dan wordt gesuggereerd: het gaat

zowel om het vaststellen van het wvv, als om het traceren van vermogens-

bestanddelen.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat nogal wat twijfel bestaat over de

toegevoegde waarde van een sfo in de executiefase. Daar komt bij dat in kringen van

de BFO's uitermate kritisch op dit voorstel wordt gereageerd. Gevreesd wordt dat de

werkbelasting van deze bureaus nog groter wordt, als zij ook in het executietraject

een rol van betekenis krijgen toebedeeld.

6.3 Recapitulatie

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de twee belangrijkste strafvorderlijke

instrumenten waarover het om en de opsporingsdiensten sedert inwerkingtreding

van de ontnemingswetgeving beschikken: het conservatoire beslag en het sfo.

Toepassing van deze instrumenten blijkt in de praktijk in wezenlijke behoeften

te voorzien, maar ook tal van voorziene en onvoorziene problemen met zich te

brengen. Deze problemen zijn zowel van praktische als van juridische aard. Het

laatste geldt in het bijzonder voor het conservatoire beslag.

Conservatoir beslag

Dat conservatoir beslag een belangrijk ontnemingsinstrument is, moge blijken uit

het feit dat in 24% van de ontnemingszaken in de afgelopen twee (kalender)jaren

het middel werd gebruikt.

In vergelijking met de beginfase heeft zich de afgelopen jaren een aantal opmerke-

lijke 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. Langzamerhand is het besef door-

gedrongen dat met een dergelijke handelwijze het wezen van conservatoir beslag

geweld wordt aangedaan: tenslotte is de strekking van deze vorm van inbeslag-

neming dat de overheid de beschikking krijgt over verhaalsmogelijkheden, die in

de fase van tenuitvoerlegging van een onherroepelijke uitspraak kunnen worden

aangewend om (een deel van) de betalingsverplichting veilig te stellen.

Het feit dat de meeste actoren op ontnemingsgebied inmiddels goed doordrongen

zijn van de noodzaak om voorafgaande aan de inbeslagneming een kosten-baten-

analyse te verrichten, kan voor een belangrijk deel op het conto van het BOOM

worden geschreven. Deze organisatie heeft de afgelopen jaren baanbrekend werk
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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. Illustratief in dit verband is de sterk verbeterde relatie tussen het

OM en de belangrijkste bewaarder, de Dienst der Domeinen van het ministerie van

Financiën. Werd deze relatie aanvankelijk gekenmerkt door een sterk onderling

wantrouwen, momenteel is sprake van constructief werkoverleg, korte lijnen en

heldere afspraken, kortom: van een efficiënte vorm van samenwerking.

De belangrijkste vooruitgang die op beheersgebied is geboekt, betreft de ontwik-

kelde 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 systeem Cebes, de

afhandeling van het beslag geheel door het BOOM geschieden. De verwachting is

dat er dan nog meer vooruitgang kan worden geboekt.

Het mes snijdt ten aanzien van de hierboven beschreven ontwikkeling aan twee

kanten. Door snel aan te sturen op een machtiging tot vervreemding worden

onnodige bewaarkosten vermeden en wordt een optimaal rendement van het in

beslag genomene bewerkstelligd. Het laatste is in het voordeel van zowel de Staat

als de verdachte. Immers, naarmate het beslag meer opbrengt, houdt de laatste

minder restschuld over en is de Staat ervan verzekerd dat in ieder geval aan een

deel van de betalingsverplichting zal worden voldaan. In het geval voorwerpen aan

de betrokkene moeten worden teruggegeven, bijvoorbeeld als gevolg van een niet-

veroordelend vonnis in de strafzaak, zal bovendien onnodige waardedaling worden

voorkomen.

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 afhande-

len, speelt het OM parten. Er hebben zich reeds verschillende situaties voorgedaan

dat 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.

Uit de ontwikkelingen in de rechtspraak is 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 vermogensbestand-

delen formeel tot het eigendom horen 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 was hiervoor onvol-

doende plaats ingeruimd. De enige voorziening die is gecreëerd, de actio Pauliana,

heeft maar een beperkte reikwijdte en wordt daarenboven nauwelijks gebruikt. De

'omgekeerde doorbraak van aansprakelijkheid' ofwel de vereenzelviging van de

natuurlijke persoon met de rechtspersoon is in de beroemde - en door een niet
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gering aantal respondenten scherp bekritiseerde - Bucro-beschikking afgewezen.

Vervolging op grond van de helingbepalingen van de rechtspersoon blijkt op grote

juridische en praktische problemen te stuiten. Mutatis mutandis geldt hetzelfde

voor de optie om voorzieningen te treffen om gemakkelijker beslag op aandelen te

leggen, danwel het misbruik van buitenlandse rechtspersonen aan de wortel aan te

pakken. Het voorstel van de Bucro-commissie om het witwassen van crimineel

geld zelfstandig strafbaar te stellen, biedt wellicht nog het meeste soelaas, maar ook

dit is hooguit een deeloplossing waaraan - afhankelijk van de te formuleren delicts-

omschrijving - onvermijdelijk tal van juridische haken en ogen verbonden zijn.

Al met al moet worden geconcludeerd dat een panacee voor het doorbreken van

schijnconstructies met behulp van rechtspersonen niet voorhanden is, tenzij geko-

zen wordt voor zeer drastische maatregelen die de bijl leggen aan de wortels van een

aantal civielrechtelijke basisbeginselen en - in geval van een in rem procedure -

nopen tot een herijking van de gehele ontnemingswetgeving. Dit roept de vraag op

welke prijs de samenleving wenst te betalen om schijnconstructies te beteugelen.

Consensus hieromtrent bestaat er niet, maar voor de Bucro-commissie zijn de

hierboven aangestipte rigoureuze maatregelen vooralsnog een brug te ver.

Een ander belangrijk knelpunt ten aanzien van het conservatoire beslag vormt de

mede-eigendom. In twee beschikkingen heeft de HR ook op dit punt restricties

aangebracht: ten aanzien van goederen die niet geheel tot het eigendom van de

verdachte behoren, is conservatoir beslag niet zonder meer mogelijk.

Tevens is uitgebreid stilgestaan bij het gegeven dat een faillissement de effectiviteit

van het ontnemingsinstrumentarium sterk kan reduceren. Van belang in dit verband

is te onderkennen dat het gevaar zeker niet denkbeeldig is dat criminelen ertoe

overgaan hun eigen faillissement te bewerkstelligen om ontnemingsmaatregelen

te frustreren.
Een thema dat in de literatuur het nodige stof heeft doen opwaaien, betreft de vraag

of de rc bevoegd is tot conservatoire inbeslagneming. Dit terrein is in beginsel

toegewezen aan de ovj, maar door de HR is inmiddels bepaald dat de wet zich niet

verzet om ook aan de rc een zelfstandige bevoegdheid te verlenen. Het competentie-

vraagstuk is het meest gecompliceerd in de situatie dat de inbeslagneming plaats-

vindt in het kader van een huiszoeking tijdens een sfo. Geconstateerd is dat deze

problematiek weliswaar een interessante juridische polemiek heeft opgeleverd,

maar dat er in de praktijk nauwelijks sprake meer is van fricties tussen rc's en ovj's

tijdens een sfo-huiszoeking.

Het strafrechtelijk financieel onderzoek

Uit de gegevens die door het parket-generaal zijn aangeleverd, kan worden afgeleid

dat gedurende de afgelopen twee jaar in 10% van de ontnemingszaken een mach-

tiging tot sfo is verleend.

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
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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 onderzoeks-

materiaal 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.

Zoals al in hoofdstuk 5 is geconstateerd, 'hobbelt' het sfo veelal achter het gvo aan.

Dit is niet alleen het geval doordat het sfo vaak pas wordt gestart wanneer het

tactisch onderzoek zijn afronding nadert, ook in gevallen waar gvo en sfo wel samen

oplopen, is het financieel 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. In

tegenstelling tot wat misschien zou mogen worden verwacht na de parlementaire

enquête Opsporingsmethoden, is van een extra kritische toets van re's inzake het sfo

weinig gebleken. Tot dusverre is er dan ook nog vrijwel geen machtiging tot sfo door

een re afgewezen.

Het bovenstaande betekent niet dat re'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 arrondisse-

menten de praktijk ontwikkeld dat re'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 re's zouden een dergelijke in de wet verankerde

informatieverplichting wel toejuichen.

Sedert het verschijnen van het rapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmetho-

den (1996) is de tendens waarneembaar dat verdachten sneller dan voorheen wor-

den 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 dader-

groepen, óók in financiële zin. Het proces van financieel rechercheren komt met

andere woorden eerder tot een einde, hetgeen de noodzaak onderstreept 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 nog geen voldoende instrumenten beschikbaar zijn. Vanuit de

praktijk komen geluiden om een wettelijke basis te creëren voor een 'verkennend
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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 verbeterd, maar in opsporingskringen valt nog steeds de nodige kritiek

te beluisteren over de, in hun beleving, te formele en rigide opstelling van de bank-

wereld.

Ook de uitwisseling van gegevens tussen diverse politiële eenheden en tussen de

politie en de verschillende opsporingsdiensten laat een aantal voetangels en klem-

men zien. Afgezien van privacy-aspecten zijn de problemen in dit verband voor-

namelijk 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. Naar verwachting zal het project ABRIO met voorstellen komen om in deze

situatie verbetering te brengen.



7

De vervolging en behandeling van

ontnemingszaken

Dit hoofdstuk staat in het teken van de wijzen waarop ontnemingszaken worden

afgedaan. In de meeste gevallen wordt daarbij de weg van artikel 36e Sr gevolgd,

vandaar dat aan de toepassing van dit wetsartikel de meeste aandacht wordt

besteed. Geopend wordt met een korte beschouwing over het overgangsrecht.

Hierin wordt geschetst wat de gevolgen zijn geweest voor de afdoening van ont-

nemingszaken, die betrekking hebben op strafbare feiten die werden gepleegd

voordat de ontnemingswetgeving van kracht werd. In paragraaf 7.2 staat het thema

centraal dat de gemoederen sedert de inwerkingtreding van de regelgeving het

meeste heeft beziggehouden: het betreft de vraag wat nu eigenlijk onder wvv moet

worden verstaan en, in het verlengde daarvan, welke factoren bij het vaststellen van

de betalingsverplichting een rol spelen. In paragraaf 7.3 wordt beschreven in welke

mate en op welke wijze de mogelijkheden die artikel 36e Sr biedt, in de praktijk

worden toegepast. Paragraaf 7.4 gaat dieper in op het verloop van de rechtsgang

in zowel eerste als tweede aanleg.
Het laatste deel van het hoofdstuk is gereserveerd voor andere ontnemingsroutes

dan die van artikel 36e Sr. Achtereenvolgens komen aan de orde: de transactie en de

schikking (paragraaf 7.5), de geldboete, de verbeurdverklaring, de schadevergoeding

aan een benadeelde) en het fiscale ontnemingsinstrumentarium (paragraaf 7.6).

7.1 Overgangsrecht

In de literatuur is betoogd dat het ontbreken van overgangsbepalingen als een

ernstige omissie moet worden beschouwd. De wetgever achtte deze niet nodig en

stelde zich op het standpunt dat'vanaf de inwerkingtreding van de ontnemings-

wetgeving de procedurele bepalingen toepassing kunnen vinden (Kamerstukken II,

1989-1990, nr. 3, p. 78). In de rechtspraak werd van dit uitgangspunt evenwel snel

afstand genomen, met alle onduidelijkheid vandien. Zo bepaalde het hof Arnhem2

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 impliceerde dat ten aanzien van

strafbare feiten die gepleegd werden vóór 1 maart 1993 zowel de oude materieelrech-

1 In het bijzonder zal in dit verband aandacht worden besteed aan de samenloop van een (civiele

danwel strafrechtelijke) vordering tot schadevergoeding van een benadeelde met een ontnemings-

vordering ex artikel 36e Sr.

2 Hof Arnhem, 11 februari 1994, Nederlandse Jurisprudentie (Nl) 94, 453.
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telijke als de oude strafvorderlijke bepalingen van toepassing waren. De HR volgde

dit standpunt niet en koos voor de gulden middenweg.3 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 ontnemingsbepalingen van

toepassing zijn, maar waarvan de vervolging na 1 maart 1993 is aangevangen, de
nieuwe procedurele voorschriften van kracht zijn.

7.2 Bepaling van het voordeel en de betalingsverplichting

Het discussiepunt bij uitstek gedurende de eerste jaren na inwerkingtreding van

de ontnemingswetgeving betreft de vraag wat eigenlijk onder wvv moet worden

verstaan. De wetgever is over dit onderwerp uiterst summier geweest, dit tot grote

onvrede van betrokkenen die met de ontnemingswetgeving werken. Zoals in hoofd-

stuk 5 is vastgesteld, heeft de onzekerheid over dit cruciale punt een negatief effect

gehad op de bereidheid om de ontnemingswetgeving toe te passen.

De wetgever heeft zich ten aanzien van het vaststellen van de hoogte van het wvv en

van de hoogte van de op te leggen ontnemingsmaatregel beperkt tot het geven van

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 Sr).

- 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 Sr).

- 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 Sr).

- Bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel wordt rekening gehouden met uit

hoofde van eerdere beslissingen opgelegde ontnemingsmaatregelen (artikel 36e

lid 7 Sr).

- Indien het voordeel betrekking heeft op een voorwerp, kan de rechter het voor-

deel schatten op de marktwaarde of de verkoopopbrengst van dat voorwerp ten

tijde van de beslissing; eventuele waardevermeerdering van het voorwerp kan

dus worden verdisconteerd.

De discussies over de wijze waarop het voordeel moet worden berekend, werden

aanvankelijk nogal vertroebeld doordat in de diverse berekeningen niet consequent

het onderscheid werd aangebracht tussen:

3 HR, 11 oktober 1994, N1 1995, 156.
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1 het bepalen van de omvang van het wvv (paragraaf 7.2.1);

2 het vaststellen van het te betalen bedrag (paragraaf 7.2.2).

Als gevolg van het feit dat deze beide beslismomenten aanvankelijk niet uit elkaar

werden getrokken, ontstond grote verwarring onder de direct betrokkenen: zo werd

het vraagstuk van de eventueel met het wvv te verdisconteren kosten in één en de-

zelfde discussie behandeld als de vraag of er rekening moet worden gehouden met

de draagkracht van de betrokkene. Het besef dat beide vraagstukken los van elkaar

moeten worden beoordeeld, is langzamerhand tot de meeste actoren doorgedron-

gen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat rechters over het algemeen beginnen

met het beantwoorden van de laatste vraag. Als ze de overtuiging hebben dat de ver-

oordeelde nu niet in staat is te betalen en daarop ook in de toekomst geen uitzicht

bestaat, komen ze aan de beantwoording van de eerste vraag, de berekening van het

voordeel, i berhaupt niet toe. De beschikbare casuïstiek laat zien dat het OM zich

juist concentreert op het bepalen van de omvang van het ww. In dit opzicht loopt de

benadering van het OM en van de ZM dus nog aanmerkelijk uiteen.

7.2.1 Berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel

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 (of feiten) niet zou hebben gepleegd. Het LOO verbond, op

voorstel van het BOOM, hieraan aanvankelijk de conclusie dat de hoogte van het

voordeel moest 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.

In de - inmiddels gewijzigde - ontnemingsrichtlijn van 18 december 1996 werd het

bovenstaande uitgangspunt als volgt uitgewerkt.

- Indien het strafbare feit heeft bestaan uit de toe-eigening van een voorwerp,

bestaat het voordeel uit de geobjectiveerde waarde daarvan in het economische

verkeer. Ofwel, om een veel gebruikt en ook in bijlage 1 van de genoemde richt-

lijn terug te vinden voorbeeld aan te halen: een inbreker, die een televisie steelt

ter waarde van ƒ1000 en deze voor f 200 doorverkoopt, genereert daarmee een

wvv van f 1000.

- In het geval het delict een voorwerp betreft dat zich reeds in de macht van de

betrokkene bevond (men denke aan het bewerken van drugs), is het voordeel

gelegen in de waardevermeerdering die het voorwerp door het feit heeft onder-

gaan.

- Het totale bedrag aan uitkeringen dat de verdachte wederrechtelijk heeft ont-

vangen moet in de voordeelsberekening worden meegenomen4, alsmede de

kosten die de betrokken persoon zich bespaarde door het delict te plegen, de

vuchten die zijn ontstaan uit het wvv na voltooiing van het strafbare feit (bijvoor-
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beeld in de vorm van rentedn/of de beloning die de verdachte door diens

betrokkenheid bij het strafbare feit ontving.

168

De discussie in het veld omtrent de meest geëigende wijze van voordeelsberekening

spitste zich na het uitvaardigen van het bovengenoemde standpunt in de ont-

nemingsrichtlijn toe op een aantal specifieke vragen.

1 Moet worden geopteerd voor een geobjectiveerde danwel gesubjectiveerde

voordeelsberekening?

2 Welk moment is bepalend voor de bepaling van het voordeel?

3 Met welke kosten van de verdachte moet rekening worden gehouden?

Hieronder zal aan de drie elementen een korte beschouwing worden gewijd. De

eerste twee worden in onderlinge samenhang behandeld want, zoals zal worden

toegelicht, beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Geobjectiveerde of gesubjectiveerde berekeningswijze

De Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) heeft op heldere

wijze het dilemma in kaart gebracht dat zich voordoet indien een keuze moet wor-

den gemaakt tussen hetzij een objectivering van het voordeel, hetzij een gesubjec-

tiveerde benadering daarvan. In het laatste geval wordt aansluiting gezocht bij het

daadwerkelijk (aantoonbaar) door de onderzochte persoon genoten voordeel. Een

consequentie daarvan is dat men bij de voordeelsberekening in niet geringe mate

afhankelijk is van de bereidwilligheid van de.betrokkene om aan het onderzoek mee

te werken en om zijn criminele verdiensten te verklaren. Bij een meer geobjectiveer-

de benadering is men van deze afhankelijkheid verlost. Als uitgangspunt van deze

optie geldt dat moet worden teruggegrepen op feiten van algemene bekendheid

omtrent het 'winstpotentieel' van het wederrechtelijk handelen. Het nadeel van

deze berekeningswijze is echter dat daarmee gemakkelijk voorbijgegaan wordt aan

specifieke omstandigheden die de criminele winst lager hebben doen uitvallen dan

in het algemeen te verwachten is.

Zoals is opgemerkt, is in de oorspronkelijke ontnemingsrichtlijn de geobjectiveerde

berekeningswijze als uitgangspunt genomen. Deze zienswijze heeft de nodige pen-

nen in beroering gebracht en ook in de juridische klankbordgroep ontspon zich een

levendige discussie. De belangrijkste passages uit het gespreksverslag worden hier

integraal weergegeven.

Eén van de aanwezigen presenteert een casus om aan te geven hoe verschillend

tegen het behaalde voordeel kan worden aangekeken. Het voorbeeld handelt om

4 De ontnemingsrichtlijn schrijft voor dat in geval van sociale-zekerheidsfraude in beginsel geen wvv

wordt ontnomen op grond van artikel 36e Sr, omdat de Gemeentelijke Sociale Diensten en bedrijfs-

verenigingen een terugvorderingsverplichting hebben met betrekking tot ten onrechte ontvangen

uitkeringen. In gevallen waarin terugvordering door genoemde diensten onmogelijk is, bijvoorbeeld

in verband met verjaring, dient de ontnemingsvordering ex artikel 36e Sr wel te worden ingesteld.
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drie delictplegers die onafhankelijk van elkaar een Lada met een economische

waarde van ƒ 10.000 stelen. Het volgende geschiedt.

1 Nummer 1 parkeert de auto na 200 meter onvrijwillig tegen een boom en rijdt

hem total loss.

2 Nummer 2 rijdt een aantal jaren met de auto voor eigen plezier en brengt de

'opgereden auto' uiteindelijk naar de sloperij.

3 Nummer 3 verkoopt de auto dezelfde avond nog voor ƒ2000 aan een heler.

Hebben ze nu allemaal hetzelfde voordeel genoten? De meningen hieromtrent

lopen sterk uiteen. De aanwezigen die opteren voor een ontkennend antwoord,

beargumenteren dat het uitgangspunt van hun opponenten impliceert dat je het

nadeel van de gelaedeerde gelijkstelt aan het voordeel van de crimineel. Het

laatste is slechts onder bepaalde omstandigheden het geval. 'Ontneming is geen

schadevergoeding', wordt in dit verband ook wel opgemerkt. Immers, nadeel

koppel je aan de persoon van de benadeelde, voordeel daarentegen aan de

persoon van de dader.5

De voorstanders stellen hier tegenover dat het standpunt van de opponenten

gefixeerd is op geld. Zij betogen dat de auto die tegen een boom wordt gereden,

vergeleken kan worden met het bankbiljet van ƒ1000 waarmee de bankovervaller

zijn sigaar aansteekt. In beide gevallen zijn de goederen'geconsumeerd'.

De derde casuspositie blijkt de moeilijkste: wat te doen als duidelijk is dat de dief

de Lada voor een aanzienlijk geringer bedrag heeft doorverkocht dan de auto in

het economische verkeer waard is. Op dit punt openbaart zich in het bijzonder

de tegenstelling tussen de deskundigen die opteren voor het genoten (persoons-

en zaaksgebonden) voordeel, in casu ƒ2000 en de experts die tenderen in de

richting van het verkregen (algemeen geldend) voordeel, ofwel ƒ10.000.

De bovenstaande casus is ook voorgelegd aan de respondenten die geïnterviewd

zijn6 en maakte tevens deel uit van de schriftelijke enquête onder de chefs van de

basiseenheden. Daarbij is de betrokkenen expliciet gevraagd hun eigen rechtsgevoel

te laten spreken en zich niet te verschuilen achter het in de ontnemingsrichtlijn

neergelegde standpunt. Met uitzondering van een beperkt aantal interviews vond

de gegevensverzameling overigens plaats voordat de HR zich op 1 juli 1997 in het

'Van Heeswijk-arrest' over deze materie uitsprak. De betekenis van dit arrest wordt

besproken na weergave van de onderzoeksresultaten van de 'Lada-casus'.

De resultaten van de interviews en de schriftelijke enquête laten wat betreft de

eerste twee casusposities een vrijwel identiek patroon zien. De meeste consensus

bestaat over de tweede gevalsbeschrijving, de delictpleger die de auto voor eigen

5 Ook in de rechtspraak is een aantal maal met nadruk gesteld dat het nadeel van het slachtoffer niet

bepalend is voor de vaststelling van het voordeel van het slachtoffer. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den

Bosch, 7 maart 1995, Nl 1995, 741.

6 Dit leverde in totaal 64 bruikbare (dat wil zeggen: 'te kwantificeren') antwoorden op . Deze antwoorden

zijn afkomstig van 10 advocaten, 15 OM'ers, 26 politiefunctionarissen en 13 rechters.
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gebruik aanwendt en 'oprijdt': de overgrote meerderheid van de respondenten is
van mening dat het gegenereerde voordeel in dit geval ƒ10.000 bedraagt.7

Met betrekking tot de situatie dat de delictpleger een wegpiraat blijkt, die de gestolen

auto na 200 meter onvrijwillig tegen een boom parkeert, valt het volgende beeld te

destilleren: ongeveer de helft van de respondenten stelt het wvv op ƒ0 terwijl de

andere helft kiest voor de economische waarde van de auto, i.c. ƒ10.000.

De resultaten van de enquête en de interviews lopen uiteen ten aanzien van de

derde casuspositie, de verkoop van de auto aan een heler. In de enquête stelt bijna

de helft van de respondenten het voordeel op ƒ10.000 en kiest de andere helft voor

de helerprijs van ƒ2000. De laatste optie heeft de voorkeur van tweederde deel van

de geïnterviewde personen; 29% komt in deze situatie uit op ƒ10.000.

Het verschil in resultaten ten aanzien van de laatste casuspositie is deels te herleiden

tot het feit dat de enquête uitsluitend is gehouden onder politievertegenwoordigers,

terwijl zich onder de geïnterviewde functionarissen ook ovj's, rechters en advocaten

bevinden. Vooral als gevolg van de antwoorden van de respondenten uit de laatste

beroepscategorie slaat de slinger bij de interviews sterker door in de richting van de

helerprijs dan bij de enquête het geval is.

Het Van Heeswijk-arrest

De HR heeft op 1 juli 19978 uitspraak gedaan in een zaak, die draaide om gestolen

sieraden ter waarde van ƒ140.000. Deze uitspraak heeft aanzienlijke gevolgen gehad

voor het vraagstuk (van het moment) van voordeelsbepaling.

In deze casus was de dief met een heler een prijs overeengekomen van f20.000.

Voordat hij de buit aan de heler kon overdragen, werd hij op zijn beurt beroofd. Het

OM stelde zich zowel in eerste als in tweede aanleg op het standpunt, zoals verwoord

in de (toenmalige) ontnemingsrichtlijn, dat de berekening van het wvv geobjecti-

veerd dient plaats te vinden. Dientengevolge werd een ontnemingsvordering van

ƒ140.000 ingediend. De verweerder stelde hier tegenover dat als gevolg van het feit

dat hij zelf weer was beroofd, het wvv op ƒ0 moest worden gesteld.

De HR overwoog dat 'mede gelet op het reparatoire karakter van de maatregel, bij

de bepaling van het voordeel dient te worden uitgegaan van het voordeel dat de

veroordeelde in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft

behaald'. Voor de stelling dat het voordeel zou moeten worden vastgesteld op het

bedrag dat de dief had moeten betalen indien hij het gestolene had moeten aan-

schaffen, is volgens het hoogste rechtscollege geen steun te vinden in het recht.

Niet alleen het cassatieberoep van het OM werd verworpen, ook de stellingname van

de veroordeelde dat hij de potentiële opbrengst van ƒ20.000 niet had gerealiseerd

en derhalve geen voordeel had genoten, kon bij de HR geen genade vinden. De HR

7 Een aantal respondenten die kozen voor de ƒ10.000 optie nuanceerde hun standpunt in die zin, dat het

het meest zuiver zou zijn om bij het bepalen van het wvv rekening te houden met de afschrijvings-

kosten. Dit standpunt is overigens ook in de ontnemingsrichtlijn terug te vinden.

8 HR, 1 juli 1997, nr. 104.908 P.
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volgde daarmee het oordeel van het hof Den Bosch dat stelde dat de omstandigheid

dat de dief zelf weer beroofd was, geheel voor zijn rekening en risico diende te

komen.

Het Van Heeswijk-arrest heeft geleid tot herziening van de ontnemingsrichtlijn.9

Bij het bepalen van het wvv moet thans mede rekening worden gehouden met de

(potentiële) verkoopopbrengst van het wederrechtelijk verkregene. Dit betekent dat

het OM inzicht zal moeten hebben in de waarde van goederen in het criminele

circuit.

Gegeven de resultaten aangaande de derde gevalsbeschrijving van de Lada-casus

zal het geen verbazing wekken dat het arrest van de HR gemengde gevoelens heeft

opgeroepen. Advocaten en rechters kunnen zich er in de regel wel in vinden, terwijl

binnen de politie en het OM de voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht houden.

Ook binnen de juridische klankbordgroep waren de meningen verdeeld, getuige de

volgende passage uit het gespreksverslag.
Eén der aanwezigen merkt op dat het Van Heeswijk-arrest in een aantal opzich-

ten onvoldoende helderheid biedt. Zo laat de HR zich niet uit over het ontstaans-

moment van het voordeel. Anderen weerspreken deze mening en stellen dat de

HR juist expliciet afstand heeft genomen van het standpunt van het OM dat de

situatie direct na het plegen van het delict bepalend is voor de omvang van het

gegenereerde voordeel. In dit verband wordt een uitstapje gemaakt naar de

wereld van de aandelen. Het voorbeeld wordt aangehaald van de Weweler-zaak

inzake het misbruik van voorwetenschap. In een theoretische variant wordt

gesproken over een koersstijging die gevolgd wordt door een enorme koers-

daling, dit terwijl de betrokkene de aandelen nog onder zich heeft. De facto heeft

hij in een dergelijk geval nauwelijks voordeel genoten; sterker nog, hij zou ver-

lies hebben kunnen lijden. Om het voorbeeld nog wat te compliceren, wordt

verondersteld dat er niet één, maar twee personen in het spel zijn. De eerste

verkoopt de aandelen op het hoogtepunt van de koers, terwijl de tweede de aan-

delen onder zich houdt. De rechtbank heeft in de Weweler-zaak het moment

dat de aandelen de hoogste koers noteerden, als beslissend aangemerkt. Dit

kan niet de goedkeuring van alle aanwezigen wegdragen. Het voorbeeld wordt

opgeworpen van de diefstal van een staatslot, dat in grote lijnen met de boven-

staande casus overeenkomt: wat het voordeel is wanneer op het betreffende lot

geen prijs valt, is voor iedereen duidelijk, maar hoe je dit moet berekenen wan-

neer het lot plotsklaps zes miljoen gulden waard blijkt te zijn, is een geheel

ander verhaal.

Het belangrijkste probleem dat een aantal aanwezigen met de strekking van het

Van Heeswijk-arrest blijkt te hebben, is vooral van praktische aard. Gewezen

wordt op het feit dat de helerprijzen aan schommelingen onderhevig zijn en ook

9 De thans vigerende ontnemingsrichtlijn is gewijzigd in de vergadering van het college van pg's d.d.

1 oktober 1997 en in werking getreden op 1 december 1997.



Hoofdstuk 7 172

per regio sterk kunnen verschillen. Het gevolg van het arrest zal in hun beleving

zijn dat verdachten zullen blijven aanvoeren dat zij minder voor het voorwerp

gekregen hebben dan in het criminele circuit gangbaar is. Hier wordt tegenin

gebracht dat rechters het verhaal van een verdachte zeker niet altijd voor zoete

koek zullen slikken. Het is zeer wel denkbaar dat rechters op grond van de door

beide partijen aangereikte feiten op een hoger bedrag zullen uitkomen dan de

verdachte beweert te hebben ontvangen. Een aantal aanwezigen is overigens van

mening dat de impact van het Van Heeswijk-arrest minder groot is dan op het

eerste gezicht lijkt. Zij wijzen nogmaals op het belang om een onderscheid aan

te brengen tussen de bepaling van het wvv en de vaststelling van de betalings-

verplichting. Het OM zoekt, zo is de opvatting van de sprekers in kwestie, nu al

bij het bepalen van de hoogte van de vordering vaak aansluiting bij het concreet

verkregen voordeel, dus in de praktijk zal er niet zoveel veranderen.

Niettegenstaande deze poging tot bagatellisering van de problematiek legt één

der sprekers de vinger nog op een gevoelige plek. Zijn betoog komt erop neer dat

de praktische gevolgen van het arrest misschien nog wel te overzien zijn, maar

dat de uitspraak en de commotie eromheen voor de beeldvorming fnuikend

zijn: de indruk is versterkt dat de regelgeving niet deugt en dat zal de motivatie

om serieus met de ontnemingswetgeving aan de slag te gaan, bepaald niet

bevorderd hebben.

Kosten

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 ge-

bracht op het berekende bedrag aan wvv. In een uitspraak van 13 april 1994 beant-

woordde de rechtbank Rotterdam deze vraag negatief.10 Zij overwoog dat de kosten

verbonden aan de inkoop en vervoer van heroïne niet in mindering moesten worden

gebracht op het bedrag van het wvv, omdat deze 'bedrijfskosten' op hun beurt ook

weer betrekking hadden op verboden handelingen. Deze lijn is door andere recht-

sprekende organen echter niet gevolgd. De meeste rechters lijken wel degelijk kos-

ten te verdisconteren met het berekende bedrag aan wvv. Omstreden is echter nog

de vraag welke kosten in dit verband relevant zijn. Het OM heeft geopteerd voor de

beleidslijn om alleen de directe, noodzakelijke uitvoeringskosten, zoals inkoop-

kosten en kosten voor transport, mee te wegen. Dit betekent dat de kosten die ter

voorbereiding van de delictpleging worden gemaakt - bijvoorbeeld de reiskosten

om met mededaders in overleg te treden - en lange-termijninvesteringen 11 buiten

beschouwing moeten blijven.

10 Rechtbank Rotterdam, 13 april 1994, parketnr. 10393/93.

11 Onder investeringen wordt in de ontnemingsrichtlijn verstaan: 'omzettingen van vermogens-

bestanddelen die niet een daling van het vermogen tot gevolg hebben'.
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De redenering in de ontnemingsrichtlijn achter het principebesluit om geen reke-

ning te houden met de voorbereidingskosten - dat wil zeggen, de 'uitgaven die door

de verdachte gedaan zijn om het strafbaar feit te kunnen plegen' - kan niet de goed-

keuring van alle materiedeskundigen wegdragen. De bewuste redenering luidt dat

'degene die dezelfde voorbereidingskosten heeft gemaakt en besluit het delict niet te

plegen (...) immers ook geen recht heeft op vergoeding van de voorbereidingskosten.

De veroordeelde moet immers teruggebracht worden in de positie welke zou hebben

bestaan als hij op het laatste moment besloten zou hebben het delict niet te plegen.'

Verschillende commentatoren, zoals Van der Neut (1997) en Faure en De Roos

(1998), hebben deze benadering'te zuinig' genoemd. Zij bepleiten een conditio sine

qua non benadering: als het delict niet gepleegd zou kunnen zijn zonder bepaalde

kosten te maken, ligt aftrek van die kosten voor de hand. De implicatie van dit

uitgangspunt is dat voorbereidingskosten als het omkopen van ambtenaren wel

voor aftrek in aanmerking komen.

Een twistpunt is verder of duurzame activa (investeringen) die gebruikt worden voor

het plegen van het strafbaar feit, voor aftrek in aanmerking komen. In de juridische

klankbordgroep van het onderhavige onderzoek werd bij bespreking van dit thema

het voorbeeld aangehaald van de 'vloot van het drugsnetwerk rondom de Hakkelaar'.

De vraag kwam aan de orde of de talrijke schepen die de wereldzeeën bevoeren om

drugs te verschepen, als kostenpost mogen worden opgevoerd. Binnen de juridische

klankbordgroep werd hierop als volgt gereageerd.

Door een aantal aanwezigen wordt aangevoerd dat ten aanzien van de drugs-

handel de vervoerskosten even relevant zijn voor het plegen van het delict als de

aanschafkosten van de drugs. Zonder de aanschaf van boten had het netwerk

rondom 'de Hakkelaar' de delicten niet tot uitvoering kunnen brengen. Hier

wordt tegenin gebracht dat de boten zich in beginsel lenen voor verbeurd-

verklaring en dat op grond daarvan de kosten niet aftrekbaar zijn. De betrokkene

neemt met het gebruik van voor verbeurdverklaring vatbare voorwerpen bewust

een risico en dat risico moet je niet belonen in de vorm van een aftrekpost.

Volgens de representanten van de laatste stroming is het juist het uitgangspunt

van de wetgever geweest om zo min mogelijk kosten mee te laten tellen. Zij

menen dat de wetgever, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen,

wel degelijk enige systematiek in de berekening van het voordeel heeft aan-

gebracht en dat het een kwestie is van logisch doorredeneren.

Niet alleen onder de leden van de klankbordgroep bestaat over dit punt verdeeld-

heid, ook onder rechters is allesbehalve sprake van een uniforme benadering.

Sommige rechters neigen ertoe beduidend meer kosten in de berekening van het

wvv mee te nemen dan andere. Het gevolg daarvan is, tot grote onvrede van de

meeste respondenten, een vorm van rechtsongelijkheid.
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Draagkracht

De wetgever heeft nadrukkelijk afstand genomen van de idee dat bij het vaststellen

van de betalingsverplichting rekening moet worden gehouden met de draagkracht

van de betrokkene. In de MvT wordt hierover gesteld dat het 'niet juist zou zijn

wanneer de hoogte van de omvang van een anderszins op rechtsherstel gerichte

betalingsverplichting afhankelijk zou worden gemaakt van de financiële draag-

kracht van degene die wederrechtelijk voordeel heeft genoten' (Kamerstukken II,

1989-1990, nr. 3, p. 8). Het feit dat het bij voordeelsontneming draait om een

maatregel en niet om een straf wordt hier doorslaggevend geacht.

De wetgever heeft de rechter in artikel 36e lid 4 Sr tegelijkertijd de ruimte gegeven

om het te betalen bedrag lager vast te stellen dan het door hem berekende voordeel.

Daarbij is niet nader geëxpliciteerd welke factoren of overwegingen de rechter tot

een dergelijke matiging zouden kunnen brengen. In de rechtspraak is deze lacune

inmiddels gedeeltelijk aangevuld. Uit verschillende arresten van de HR12 valt af te

leiden dat het hoogste rechtscollege het draagkrachtbeginsel wel degelijk op de ont-

nemingsmaatregel van toepassing acht. Bepaald is dat in het geval 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 matigingsbevoegd-

heid ex artikel 36e lid 4 Sr. Indien de verdediging een terzake van de draagkracht

uitdrukkelijk voorgedragen, met argumenten onderbouwd, verweer voert, is de

rechter gehouden hierop uitdrukkelijk en gemotiveerd in te gaan.

Net als de in hoofdstuk 6 besproken Bucro-beschikking heeft ook deze jurispruden-

tie in de uitvoeringspraktijk gemengde gevoelens opgeroepen. Onder de responden-

ten heerst enerzijds tevredenheid, omdat de arresten het OM ervan weerhouden het

ontnemingsinstrumentarium nog langer in stelling te brengen tegen (drugs)verslaaf-

den, zwervers, kortom personen die nimmer in staat kunnen worden geacht aan een

eventuele betalingsverplichting te voldoen.13 Dit positieve oordeel wordt echter

overschaduwd door de kritiek dat als gevolg van de jurisprudentie verdachten min

of meer worden aangemoedigd om het behaalde voordeel zo snel mogelijk te

consumeren. Tegen de achtergrond dat menige delinquent zich laat leiden door

onmiddellijke behoeftenbevrediging en niet schroomt om een aanzienlijk deel van

het gegenereerde voordeel er in een mum van tijd doorheen te jagen, ontstaat de

onbevredigende situatie dat er in een aantal gevallen strikt genomen niet zo veel

meer te ontnemen valt. Dit probleem klemt in de optiek van de respondenten des

12 Onder andere: HR, 12 september 1995, nr. 99.997P; HR, 7 mei 1996, nr. 102.301 P.

13 Opmerkelijk i's overigens dat een aantal respondenten - vooral afkomstig uit kringen van de ZM -

nog steeds rept over het afromen van voordeel bij drugsgebruikers. Hoewel dit al enige tijd niet meer

voorkomt, mede als gevolg van een naar aanleiding van de jurisprudentie van de HR doorgevoerde

wijziging in de ontnemingsrichtlijn, blijken sommige beelden wel erg sterk op het netvlies van de

betrokkenen te kleven.
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te meer als de situatie van de verdachte die zich overgeeft aan 'Wein, Weib und

Ges^ng' wordt afgezet tegen de situatie van de verdachte die - om de woorden van

een respondent aan te halen -'zo stom was om de buit niet onmiddellijk stuk te

slaan'. Het wordt als onrechtvaardig en als een vorm van rechtsongelijkheid gezien

als het ene type verdachte wel aan een betalingsverplichting wordt onderworpen en

het andere type - bij gebrek aan tastbare baten - niet.

De vraag is uiteraard of rechters in het geval het voordeel goeddeels is geconsu-

meerd en er geen uitzicht bestaat dat de verdachte op enige termijn over middelen

zal beschikken, inderdaad neigen tot het gebruik van hun matigingsbevoegdheid. In

theorie is het denkbaar dat rechters overwegen dat het consumeren van het voordeel

voor risico van de verdachte komt en dat dit gegeven niet beloond mag worden in

de vorm van het verlagen van de betalingsverplichting. Dit uitgangspunt zou in de

vervangende hechtenis tot uitdrukking kunnen worden gebracht, maar gezien de

ambivalentie die binnen de ZM ten aanzien van dit dwangmiddel bestaat (zie para-

graaf 5.2) wordt van deze optie nauwelijks gebruikgemaakt.

Een beperkt aantal respondenten heeft de jurisprudentie van de HR op dit punt

aangegrepen om verregaande kritiek te uiten op de houding van het hoogste rechts-

college. Zij betogen dat de HR door het draagkrachtbeginsel 'via de achterdeur'

alsnog van toepassing te verklaren op ontnemingsmaatregelen op de stoel van de

wetgever is gaan zitten. Een respondent bracht dit als volgt onder woorden. 'Het

pre-advies van de HR inzake de ontnemingswetgeving was tamelijk negatief. Ik kan

me niet aan de indruk onttrekken dat die stellingname van cruciale invloed is

geweest op de latere jurisprudentie, vooral die ten aanzien van de draagkracht en

het berekenen van het voordeel. Met de terughoudendheid die men op die punten

aan de dag heeft gelegd, heeft men nadrukkelijk afstand genomen van hetgeen de

wetgever met de wet voor ogen stond. Met alle respect voor de Hoge Raad, maar

men is in mijn ogen op het vlak geraakt dat men politiek tegenwicht is gaan bieden

en de angels uit een wet heeft getrokken waartegen men van het begin af aan

ernstige bezwaren had.'

Een bijkomend gevolg van de jurisprudentie van de HR is dat in elke schakel van de

strafrechtsketen expliciet aandacht moet worden besteed aan de vermogenspositie

van de betrokkene. In de financiële rapportage kan niet langer worden volstaan met

het berekenen van het wvv, maar zal ook moeten worden ingegaan op de vraag of

een verdachte - nu of in de toekomst - aan een eventueel op te leggen ontnemings-

maatregel kan voldoen. Gegeven het feit dat er enige tijd verstrijkt tussen het

opmaken van de financiële rapportage en de behandeling ter terechtzitting van de

ontnemingszaak zou - idealiter - dit vermogensplaatje voortdurend moeten worden

geactualiseerd. Zeker in het geval er hoger beroep wordt aangetekend tegen een

vonnis in een ontnemingszaak, is het gevaar niet denkbeeldig dat de vermogens-

positie van de verdachte tussentijds gewijzigd is. De geïnterviewde raadsheren

geven aan dat zij vaak over onvoldoende actuele informatie van het OM beschikken

om tot een afgewogen oordeel over de draagkracht van de betrokkene te komen.



Hoofdstuk 7 176

Enkele respondenten hebben in dit verband een lans gebroken voor het invoeren

van gestandaardiseerde financiële voorlichtingsrapportages, analoog aan de wijze

waarop reclasseringsinstellingen verslag uitbrengen over de sociaal-maatschappe-

lijke positie van de verdachte. Deze rapportages zouden tegenwicht kunnen bieden

aan de verweren van de verdediging inzake de draagkracht van de verdachte en

zouden tevens de ZM beter in staat stellen om gemotiveerd op dergelijke verweren

te reageren.

De grote vraag is wie de financiële voorlichtingsrapportage zou moeten maken.

Het ligt voor de hand de instantie, die verantwoordelijk is voor de opmaak van

de oorspronkelijk financiële rapportage, om een geactualiseerde versie daarvan

te vragen. Hier doet zich een probleem voor dat in hoofdstuk 5 al uitgebreid is

besproken. Gedoeld wordt op de zaaksgerichte cultuur binnen de opsporings-

diensten, die maakt dat na het sluiten van het pv een zaak als afgesloten wordt

beschouwd. Of van de betrokken opsporingseenheden in een later stadium nog

een inspanning kan worden verwacht, is twijfelachtig.

Hoofdelijkheid

Een vraagstuk dat bij het bepalen van de hoogte van de betalingsverplichting

ook een rol van betekenis speelt, betreft het individualiseren van het voordeel.

Het is een bekend gegeven dat vele vormen van criminaliteit in groepsverband

worden gepleegd. Het financiële onderzoek biedt niet altijd uitsluitsel hoe het

gegenereerde voordeel tussen de verschillende deelnemers - medeplegers danwel

medeplichtigen 14 - is verdeeld. Bij het vaststellen van de betalingsverplichting zijn

in een dergelijke situatie twee opties denkbaar:

- een van de verdachten wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het geheel

van het voordeel;

- het voordeel wordt geacht gelijkelijk danwel - in geval er meer informatie

over de rolverdeling binnen het criminele netwerk en/of de verdeling van de

criminele winst beschikbaar is - naar rato te zijn verdeeld over de verschillende

betrokkenen.

Hoewel in de rechtspraak uitspraken bekend zijn waarin de mogelijkheid van hoof-

delijke aansprakelijkheid wordt erkend15, blijkt uit de interviews - gedurende zowel

de tweede als de derde onderzoeksfase - dat de meeste rechters niet geneigd zijn

van deze optie gebruik te maken. Doorslaggevend voor deze reserves is de over-

14 De Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) signaleert ten aanzien van mede-

plichtigen nog een specifiek probleem. Het maximum van de hoofdstraffen op een misdrijf gesteld,

wordt krachtens artikel 49 Sr bij medeplichtigheid met een derde verminderd. Dit gegeven, in combi-

natie met het voorschrift dat ten aanzien van instrumenten als het conservatoire beslag en het sfo als

vereiste geldt dat een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, maakt dat deze instru-

menten tegen medeplichtigen niet kunnen worden ingezet. De adviescommissie stelt daarom voor de

woorden 'kan worden opgelegd' te wijzigen in 'is gesteld'.

15 Onder andere: Rechtbank Maastricht, 4 oktober 1995, nr. 03/005417-95.
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tuiging dat het onbillijk is om één verdachte voor het geheel van een door een

crimineel netwerk gegenereerd voordeel aan te slaan.

In de literatuur (onder andere Simmelink en Van der Neut, 1996) en de juridische

klankbordgroep is eveneens afstand genomen van de variant van hoofdelijke

aansprakelijkheid. De ontnemingsrichtlijn schrijft voor dat, indien verscheidene

verdachten hetzelfde strafbare feit in deelneming hebben begaan, maar de overheid

geen inzicht heeft gekregen in de verdeling van het door hen gezamenlijk verkregen

wvv, dit voordeel geacht moet worden 'ponds-pondsgewijs' over de bekende

verdachten te zijn verdeeld.

7.3 Toepassing van artikel 36e Sr

7.3.1 Mate van gebruik van lid 2 en 3

Uit de interviews en casuïstiek is af te leiden dat verreweg de meeste ontnemings-

vorderingen geënt zijn op de strafbare feiten die voorkomen op de tenlastelegging in

de strafzaak. Deze constatering is juist daarom zo opmerkelijk, omdat als een van de

redenen om het ontnemingsinstrumentarium uit te breiden, destijds werd aange-

voerd dat het zo moeilijk was een causaal verband te leggen tussen het ten laste

gelegde feit en het behaalde voordeel. Om deze reden is de reikwijdte van artikel 36e

Sr verruimd tot soortgelijke feiten en feiten van de vijfde boetecategorie en is de lid-

3-constructie ingevoerd. Na vijf jaar blijkt van deze nieuwe mogelijkheden nog maar

mondjesmaat gebruikgemaakt te worden. Zo werd in 2% van de in 1996 ingeschreven

strafzaken, waarin met het oog op voordeelsontneming de weg van artikel 36e Sr

werd gevolgd, het derde lid in stelling gebracht.

De verklaring voor dit gegeven moet worden gezocht in twee factoren. De eerste is

dat - in het bijzonder gedurende de eerste jaren na inwerkingtreding van de ont-

nemingswetgeving - een substantieel deel van de instroom aan ontnemingszaken

betrekking heeft (gehad) op strafbare feiten die gepleegd zijn vóór 1 maart 1993.

Zoals uiteen is gezet in paragraaf 7.1, moet in dit type van zaken gebruik worden

gemaakt van de oude materiële strafrechtsbepalingen, in casu artikel 36e Sr (oud).

De tweede verklaringsfactor is al uitgebreid aan de orde geweest in hoofdstuk 5:

de meeste ovj's zijn niet geneigd al te veel te experimenteren op een terrein dat als

uiterst complex wordt gezien en waarop tot dusverre nog geen tot de verbeelding

sprekende successen zijn geboekt. De gereserveerde opstelling van de ZM jegens

de ontnemingsmaterie heeft de drang tot experimenteren niet bevorderd. Daar

komt bij dat veel ovj's beducht zijn voor het vooruitzicht van extra werk dat het

in stelling brengen van soortgelijke feiten, feiten van de vijfde boetecategorie en

de lid-3-constructie met zich kan brengen.
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7.3.2 Schending van rechtsbeginselen?
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Het derde lid van artikel 36e Sr wordt wel beschouwd als het 'kroonartikel'. Het feit

dat hierover nog betrekkelijk weinig jurisprudentie verschenen is, is te betreuren,

want, zoals reeds is aangestipt in hoofdstuk 2, stond ten tijde van de totstandkoming

van de ontnemingswetgeving vooral de strekking van deze bepaling'ter discussie.
Vijf jaar na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving bestaat er nog geen

uitsluitsel of, zoals Wolffenssperger tijdens het parlementaire debat betoogde, de

voordeelsontneming ex artikel 36e lid 3 Sr op gespannen voet staat met een van de

grondbeginselen van het strafprocesrecht, de presumptio innocentiae. Bij de HR,

noch bij het Europese Hof in Straatsburg hebben zich tot dusverre zaken aange-

diend, waarin ter discussie wordt gesteld of de strekking van lid 3 tendeert naar

omkering danwel een meer evenwichtige verdeling van de bewijslast. Voormalig

minister van justitie Hirsch Ballin hield het bij de verdediging van het wetsontwerp

op het laatste (Kamerstukken 11, 1989-1990, nr. 3, 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 nemo-teneturleerstuk.

Het uitgangspunt dat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken,

dreigt volgens deze respondenten in het geval van samenloop van de hoofdzaak en

de ontnemingszaak te worden uitgehold. In het tweede interimrapport (Nelen en

Sabee, 1996) werd reeds het volgende scenario van een 'catch-22'16 geschetst: de

verdachte beroept zich in de strafzaak op zijn zwijgrecht en ziet zich in de ont-

nemingszaak geconfronteerd met een vordering ex artikel 36e lid 3 Sr van aanzien-

lijke omvang. Als gevolg van de krachtens deze bepaling gewijzigde verdeling van de

bewijslast is de verdachte welhaast verplicht verweer te voeren, wil hij ten minste

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.

Dat het bovenstaande scenario niet louter een theoretische optie is, bewijst het

volgende praktijkvoorbeeld dat onderwerp van discussie was in de juridische

klankbordgroep.

16 In tiet gelijknamige boek van Heller (1995) wordt de waanzin van oorlog - in casu de Tweede Wereld-

oorlog - 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 vijftig 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 tiet 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 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.
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In de zaak in kwestie werden op grote schaal harde (computer)schijven'verhan-

deld'. Hoewel de administratie onvindbaar was, bestonden er sterke vermoedens

dat er meer schijven waren verkocht dan gekocht. Het laatste zou kunnen wijzen

op heling. Gelijktijdig met de strafzaak liep een ontnemingszaak, waarin een

vordering van 3 miljoen gulden op tafel kwam. De gelijktijdige behandeling

bracht de verdachte in een lastig parket: indien hij zweeg in de strafzaak, kon

dat zijn positie in de ontnemingszaak nadelig beïnvloeden. Andersom zou het

voeren van een verweer in de ontnemingszaak gevolgen kunnen hebben voor de

uitkomst van de strafzaak.

Aan de juridische klankbordgroep wordt allereerst de vraag voorgelegd hoe ern-

stig dit probleem is. Een (kleine) meerderheid is geneigd de ernst niet al te hoog

in te schatten. Zij achten het vraagstuk overwegend van praktische aard: de

verdachte wordt nadrukkelijker voor een bepaalde keuze gesteld, maar de

stelling dat hij wezenlijk in zijn rechten wordt aangetast, gaat hun te ver.

Vraag twee luidt: Is er iets aan te doen? Ter tafel komt het voorstel om eerst de

hoofdzaak af te wikkelen en dan pas de ontnemingszaak. Er zijn rechtbanken die

hiertoe ook stelselmatig de neiging vertonen, maar een dergelijke benadering

heeft wel een keerzijde: eer in een grote strafzaak een onherroepelijke uitspraak

valt - bij grote fraudezaken gaat daar bijvoorbeeld gemiddeld zo'n jaar of zes

overheen - moet de ontnemingszaak wetstechnisch gezien al aanhangig

gemaakt zijn. Bovendien achten de aanwezigen het een kwalijke zaak als er

te veel tijd tussen beide procedures verstrijkt.

De rechtbank Arnhem17 heeft een beroep op het nemo-teneturbeginsel 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 hiervoor beschreven 'catch-22-scenario' 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.

Het loskoppelen van de strafzaak en de ontnemingsprocedure heeft in juridische

kringen de vraag doen rijzen of daarmee niet het ne bis in idem beginsel geschonden

wordt. Een verdachte/veroordeelde wordt immers tweemaal met de gevolgen van

zijn wederrechtelijk handelen geconfronteerd. De minister heeft in de MvT bena-

drukt dat de ontnemingsprocedure moet worden gezien als een van de aanvanke-

lijke strafvervolging afgesplitste procesgang, niet als een toevoeging daarvan.

Noch in de rechtspraak, noch in de literatuur zijn tot dusverre situaties beschreven

die als een schending van het ne bis in idem beginsel kunnen worden aangemerkt.

17 Rechtbank Arnhem, 27 juni 1995, parketnr. 05075153/92.
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Van der Neut (1997) wijst echter wel op een aantal potentiële gevaren. Allereerst

haalt hij het zevende lid van artikel 36e Sr aan, waarin gesteld wordt dat bij de

oplegging van de ontnemingsmaatregel rekening gehouden dient te worden met

eerdere betalingsverplichtingen in het kader van ontneming van wvv. Hoewel deze

bepaling op zichzelf zo klaar is als een klontje, zit er toch een addertje onder het

gras: een aantal delictplegers moet worden beschouwd als hardnekkige recidivisten

en het zal ten aanzien van deze categorie niet altijd even gemakkelijk zijn om de

diverse in het verleden - wellicht in verschillende arrondissementen - opgelegde

ontnemingsmaatregelen in kaart te brengen. Dit probleem speelt in het bijzonder

ten aanzien van niet ten laste gelegde soortgelijke of vijfde-bóetecategoriefeiten en

bij toepassing van de lid-3-constructie.

Een probleem van een andere orde schuilt volgens Van de Neut (1997) in de afroom-

boete. Officieel is sedert de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving afscheid

genomen van dit fenomeen, maar niets belet de rechter om in de hoofdzaak, mede

gelet op het genoten profijt, een fikse geldboete op te leggen. Indien tijden daarna

de ontnemingsvordering wordt behandeld, is er voor hetzelfde of een anders samen-

gesteld college geen enkele verplichting de opgelegde boete te verdisconteren bij het

vaststellen van de betalingsverplichting.

In de praktijk hebben zich al enkele van deze situaties voorgedaan. Zo is in een grote

drugszaak aan de hoofdverdachten een boete opgelegd van één miljoen gulden. De

ontnemingsprocedure in deze zaak moet nog worden afgewikkeld. Naar verwachting

zal het OM jegens ieder van de hoofdverdachten een ontnemingsvordering aan-

hangig maken van ruim twee miljoen gulden.

7.4 De behandeling van zaken in eerste en tweede aanleg

7.4.1 Een cijfermatige schets

In paragraaf 5.2.1 is geconstateerd dat er volgens de respondenten sprake is van een

verschil in benadering door de rechtbanken en de hoven. De rechtbanken zouden

zich bij de schatting van het behaalde wvv meer laten leiden door elementen als

aannemelijkheid, redelijkheid en billijkheid, terwijl de hoven meer oog zouden

hebben voor de juridische onderbouwing van de ontnemingsvordering en de relatie

tussen de feiten en het behaalde voordeel. Teneinde na te gaan of dit vermeende

verschil in benaderingswijze zich vertaalt in de hoogte van opgelegde ontnemings-

maatregelen, is bij alle gerechtshoven uit ontnemingszaken die na 1 januari 1996

zijn ingeschreven en waarin het hof uitspraak heeft gedaan, een aselecte steekproef

van 15 zaken getrokken. In totaal zijn derhalve 75 zaken bestudeerd. Bij deze exer-

citie is in het bijzonder gelet op de verhouding per ontnemingszaak tussen:

a de hoogte van de ontnemingsvordering in eerste aanleg;

b het vonnis in eerste aanleg;

c de hoogte van de vordering in hoger beroep;

d de uitspraak in hoger beroep.
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Tabel 11: De hoogte van de vordering van de ovj tot en met de hoogte van de door het

gerechtshof opgelegde betalingsverplichting (n=58)

stadium

vordering ovj

vordering ovj na eventuele bijstelling

vaststelling wvv door rechtbank

betalingsverplichting rechtbank

vordering pg

vordering pg na eventuele bijstelling

vaststelling wvv door hof

betalingsverplichting hof

bedrag in als % van als % van

guldens vordering ovj vorig stadium`

4.372.050 (100) -

3.969.380 91 91

2.676.440 61 67

2.388.110 55 89

2.669.920 61 111

2.662.750 61 100

1.621.700 37 61

1.057.940 24 65

Bedrag voorgaande regel.

Afgezien van het in kaart brengen van de getalsmatige verhouding tussen de boven-

genoemde elementen, is aandacht besteed aan de motivering van de gerechtelijke

uitspraak in eerste en tweede aanleg. Met het laatste is beoogd om zicht te krijgen op

de meest relevante factoren die een eventuele discrepantie tussen beide uitspraken

zouden kunnen verklaren.

Het resultaat van deze - in omvang tamelijk beperkte18 - dossierstudie is te zien

in tabel 11. Enige uitleg is noodzakelijk om deze tabel goed te interpreteren. De

gemiddelden per zaak zijn geaggregeerd naar het totaal. De bedragen en percen-

tages moeten van boven naar beneden gelezen worden.

De tabel heeft slechts betrekking op 58 van de 75 bestudeerde zaken. De reden

hiervoor is gelegen in het feit dat van de resterende 17 zaken informatie ontbrak ten

aanzien van één of meer stadia in de rechtsgang. Om het beeld zo zuiver mogelijk te

houden, zijn deze zaken buiten beschouwing gebleven.

De gemiddelde eerste vordering van de ovj bedraagt ƒ75.380. Op basis van de 73

hofzaken waarin in ieder geval de vordering van de ovj bekend is, komt het gemid-

delde gevorderde wvv met ƒ79.329 nagenoeg overeen met het gemiddelde over de

58 zaken. Dit rekenkundige gemiddelde wordt echter vertekend door 9 zaken waarin

het gevorderde wvv meer dan ƒ250.000 bedraagt. Dit blijkt mede uit het feit dat de

mediaan op ƒ32.400 ligt.

De percentages in de tweede kolom zijn gerelateerd aan de oorspronkelijke vorde-

ring van de ovj. Deze wordt, zo is te lezen in de tweede rij, tijdens de behandeling

van de ontnemingszaak in eerste aanleg, vaak al naar beneden bijgesteld.19 De door

18 Enige terughoudendheid bij de interpretatie van de gegevens is dan ook geboden.

19 Ons is slechts één zaak bekend, waarbij de vordering die de ovj in gedachten had, werd opgehoogd: in

plaats van 12 miljoen vorderde de ovj te elfder ure een ontnemingsmaatregel van 35 miljoen gulden.

Een nieuwe berekeningswijze, gebaseerd op artikel 36e lid 3 Sr, lag aan deze opmerkelijke wijziging ten

grondslag.
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de rechtbank opgelegde betalingsverplichting bedraagt 55% van de oorspronkelijke

ontnemingsvordering.

De berekening van het wvv en het vaststellen van de betalingsverplichting door de

rechtbank zijn in de tabel opzettelijk uit elkaar getrokken. Een blik op de derde

kolom leert dat de door de rechtbank opgelegde betalingsverplichting gemiddeld

89% bedraagt van het door de rechtbank vastgestelde wvv.

Dat in de derde kolom het percentage vervolgens weer omhoog schiet naar 111%,

ligt voor de hand. Immers, het gaat hier om de vordering van de pg in hoger beroep

en die overstijgt in de regel de hoogte van de door de rechtbank opgelegde maat-

regel. Een sprongetje terug naar de tweede kolom maakt overigens wel duidelijk dat

de vordering van de pg nog maar 61% bedraagt van de oorspronkelijke vordering.

De behandeling door het gerechtshof heeft een verdere daling van het gemiddelde

tot gevolg. Van de vordering van de pg resteert, als het om het bepalen van het wvv

gaat, 61%. Bij de vaststelling van de betalingsverplichting matigt het hof daaren-

boven nog aanzienlijk: uit de derde kolom kan worden afgeleid dat van het bedrag

dat door het hof als wvv wordt aangemerkt, gemiddeld 65% resteert bij het vast-

stellen van de betalingsverplichting.

De onderste rij in de tweede kolom laat zien dat de hoogte van de door het gerechts-

hof opgelegde betalingsverplichting gemiddeld nog geen kwart (24%) bedraagt van

de oorspronkelijke vordering van de ovj. In vergelijking met de uitspraak in eerste

aanleg gaat er bij de vaststelling van de betalingsverplichting in hoger beroep nog

meer dan de helft van het bedrag af.

Hoe deze niet geringe discrepantie te verklaren? Uit het empirische materiaal zijn de

volgende factoren af te leiden. Allereerst moet gewezen worden op de omstandig-

heid dat bij de behandeling van het hoger beroep in de hoofdzaak20 vaak minder

strafbare feiten bewezen worden verklaard dan bij de behandeling in eerste aanleg.

Gezien het reeds aangestipte feit dat het OM ertoe neigt om in ontnemingszaken zo

dicht mogelijk bij de ten laste gelegde feiten te blijven, hebben partiële vrijspraken

onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van het gegenereerde wvv. Het volgende

voorbeeld kan dit verduidelijken.

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 frame-

nummers van de motoren met schade werden gebruikt voor de gestolen motor-

fietsen.

Ten behoeve van de ontnemingszaak werden administratieve bescheiden in

beslag genomen en werd conservatoir beslag gelegd op vorderingen (f22.250)

en contant geld (f 8.300).

20 Zoals is vermeld in hoofdstuk 5, komt het nauwelijks voor dat alleen tegen de uitspraak in de ont-

nemingszaak hoger beroep wordt aangetekend.
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Door het BFO werd de opbrengst van de verkopen bepaald op ƒ139.650. Na aftrek

van gemaakte kosten (aankoop frames en onderdelen, advertenties, keuringen

en huur van de werkruimte) ontstond een gezamenlijk wvv van ƒ9,586. Aan-

gezien het aandeel van beiden in de strafbare feiten even groot was, komt dit

neer op een bedrag van ƒ39.793 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 ƒ7.524,95 werd

afgetrokken in verband met een verbeurdverklaring. De vervangende hechtenis

werd door de rechtbank echter voor beiden bepaald op 6 maanden.

Het hof oordeelde in appel echter substantieel anders. Men achtte slechts

bewezen dat er heling van onderdelen (in casu twee motorblokken) had plaats-

gevonden, men zag geen grond om aan te nemen dat er feitelijk motorfietsen

waren verkocht. Dit betekende een wvv van f2.000 per persoon. Over de executie

van het genoten voordeel is niets bekend.

Een tweede cruciale factor schuilt in het draagkrachtbeginsel, in combinatie met de

tijd die is verstreken tussen het opmaken van de financiële rapportage en de behan-

deling van de ontnemingszaak in hoger beroep. Zoals in paragraaf 7.2.2 is aan-

gegeven, beschikken raadsheren vaak niet over actuele informatie over de draag-

kracht van de betrokkene en zijn zij verplicht om gemotiveerd op een verweer van de

verdediging op dit punt te reageren. Bij gebrek aan tegenwicht vanuit het OM heeft

een matigingsverweer van een advocaat een tamelijk grote kans van slagen, in de zin

dat de betalingsverplichting dan vrijwel altijd naar beneden wordt bijgesteld.

Het feit dat uit de motiveringen van de gerechtelijke uitspraken naar voren komt dat

het vraagstuk van de draagkracht bij het hof een aanzienlijk grotere rol speelt dan

bij de rechtbank, heeft nog een andere oorzaak. De factor tijd laat zijn invloed hier

wederom gelden, zij het op een geheel andere wijze. In ogenschouw dient namelijk

te worden genomen dat de relevante jurisprudentie op het gebied van de draag-

kracht dateert uit 1995 en 1996. Dit betekent dat in een aantal van de door ons be-

studeerde zaken de behandeling door de rechtbank plaatsvond op een moment dat

het vraagstuk van de draagkracht nog niet was uitgekristalliseerd in de rechtspraak.

Strafrechters waren, met andere woorden, toen nog niet gebonden aan het voor-

schrift dat de matigingsbevoegdheid ex artikel 36e lid 4 Sr moet worden toegepast in

het geval de veroordeelde geen draagkracht heeft en naar redelijke verwachting in

de toekomst ook niet zal hebben.

7.4.2 Het verloop van de procedure

Het aanhangig maken van de ontnemingsvordering

Hoewel de strafzaak en de ontnemingszaak formeel gezien twee gescheiden proce-

dures zijn, lopen zij niet zelden parallel (zie in dit verband ook paragraaf 5.2.2). In

een dergelijke situatie wordt de ontnemingsvordering meestal gelijktijdig met de
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dagvaarding in de hoofdzaak (aan degene tegen wie zij is gericht) betekend en wor-

den beide procedures op één zittingsdag behandeld. Indien wordt gekozen voor een

gescheiden behandeling, dient het OM een aantal specifieke wetsbepalingen in het

oog te houden. Allereerst moet rekening gehouden worden met artikel 511b lid 1 Sv,

dat voorschrijft dat op straffe van niet-ontvankelijkheid van het OM de vordering

uiterlijk twee jaar na de dag van de uitspraak in de hoofdzaak in eerste aanleg aan-

hangig moet zijn gemaakt. Een zeker zo belangrijk voorschrift is dat van artikel 311

lid 1 Sv. Uit deze bepaling vloeit voort dat het OM niet-ontvankelijk moet worden

verklaard indien de ovj in het requisitoir21 in de hoofdzaak nalaat om mee te delen

dat hij van plan is een ontnemingsvordering aanhangig te maken, terwijl dat

voornemen de verdachte ook niet op een andere manier bekend is geworden. Het

onderzoeksmateriaal (interviews en casus) laat zien dat deze omissie gedurende de

eerste jaren na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving tamelijk frequent

voorkwam.

Er hebben zich overigens ook enkele gevallen voorgedaan waarin het OM conform

de wettelijke voorschriften het aanhangig maken van een ontnemingsvordering in

het vooruitzicht had gesteld, maar de griffier van de rechtbank naliet hiervan aan-

tekening te maken in het pv van de terechtzitting. Hoewel het OM in deze situatie

dus geen blaam trof, stond het toch met lege handen. Immers, in de rechtspraak22

is bepaald dat de inhoud van het pv van de strafzitting, zoals vastgesteld door de

voorzitter van de strafkamer en de griffier, bindend is.

De schriftelijke uitwisseling van stukken

In de twee interimrapportages is gewezen op de omstandigheid dat in een aantal

gevallen de behandeling van de ontnemingszaak de uiterlijke kenmerken had

aangenomen van een civiele procedure. Geschetst werden enkele situaties waarin

aan de inhoudelijke behandeling ter terechtzitting een uitvoerige schriftelijke uit-

wisseling van stukken voorafging in de vorm van schriftelijke conclusies van eis en

antwoord en (eventueel) repliek en dupliek. In het tweede interimrapport is de

verwachting uitgesproken dat deze ontwikkeling zich verder zou voortzetten, al was

het alleen al om de onder diverse rechters levende `vrees' weg te nemen dat er steeds

meer tijd zou gaan zitten in de behandeling van ontnemingszaken en dat - in het

verlengde daarvan - daarmee de toch al schaarse zittingscapaciteit verder onder

druk zou komen te staan.

In het laatste stadium hebben zich evenwel geen signalen aangediend, waaruit zou

kunnen worden afgeleid dat de genoemde verwachting is uitgekomen. Noch de

interviews, noch de bestudeerde casus geven aanleiding tot de conclusie dat er,

voorafgaand aan de zitting, op ruime schaal wordt aangestuurd op een schriftelijke

21 Het requisitoir is de slotbeschouwing van het OM in een strafzaak, waarin de eis wordt uiteengezet.

Het requisitoir wordt gevolgd door het pleidooi van de verdediging, waarna het laatste woord aan de

verdachte is.

22 Onder andere: Rechtbank Almelo, interlocutair vonnis, nr. 6360-95.



De vervolging en behandeling van ontnemingszaken 185

uitwisseling van stukken. Ons is slechts een gering aantal zaken bekend waarin een

dergelijke procedure is gevolgd. De advocaten die bij deze zaken betrokken waren,

bleken zonder uitzondering geverseerd in de ontnemingsmaterie. Het initiatief om

schriftelijk conclusies van eis en antwoord uit te wisselen, lag ook meestal bij hen.

De behandeling ter terechtzitting

Kijkend naar de behandeling van ontnemingszaken ter terechtzitting, dan valt

allereerst op dat ontnemingszittingen die plaatsvinden op een andere dag dan de

behandeling van de strafzaak, meestal weinig tijd in beslag nemen. De zittingen,

die medewerkers van het onderzoeksteam hebben bijgewoond, waren alle binnen

tien à vijftien minuten afgerond. Ook de interviews bevestigen het beeld van een

korte zittingsduur. Als oorzaken hiervan zijn door de respondenten aangevoerd dat:

- ovj's zich over het algemeen scharen achter de financiële rapportage van de

politie en daaraan weinig toe te voegen hebben;

- er onvoldoende verweer komt van de zijde van de verdediging;

- van de leden van de strafkamer meestal wel bekend is in welke richting zij

denken;

- het executietraject nog tot ontwikkeling moet komen, zodat over bijvoorbeeld

een aspect als de vervangende hechtenis nog veel onduidelijkheid bestaat (zie

hoofdstuk 8).

In het geval de behandeling van de strafzaak en de ontnemingszaak gelijktijdig

plaatsvindt, blijkt de verdachte niet altijd door te hebben dat er formeel gezien

sprake is van twee procedures (Vruggink en Van Dijk, 1998). Het onderscheid is in

het bijzonder diffuus wanneer bij de ondervraging van de verdachte in het kader

van de strafzaak ook aandacht wordt besteed aan de financiële kanten van de zaak.

Dergelijke informatie kan dienen als bewijsondersteuning in de strafzaak, maar ook

meewegen bij het opmaken van de balans in de ontnemingszaak. Het onderzoeks-

materiaal maakt duidelijk dat vaak pas aan het einde van de behandeling ter terecht-

zitting door de rechtbank de wettelijk verplichte scheiding tussen straf- en ont-

nemingszaak helder wordt aangebracht.

Het gebruik van dezelfde financiële informatie voor de afwikkeling van zowel de

strafzaak als de ontnemingszaak leidde in één van de door ons bestudeerde casus

overigens tot een wrakingsverzoek. De ratio hierachter was dat de strafkamer bij de

behandeling van de hoofdzaak een rapport van de afdeling Forensische accountancy

van de DCRI als bewijsmiddel had gebruikt. De advocaat wilde in de ontnemingszaak

juist de fundamenten van die rapportage ter discussie stellen en meende dat dat

alleen kon ten overstaan van een strafkamer die met een schone lei kon beginnen.

Dit verweer werd verworpen.

In tabel 11 is aangestipt dat het niet ongebruikelijk is dat ovj's staande de terecht-

zitting hun vordering naar beneden bijstellen. Hoewel hiervoor gegronde redenen

aanwezig kunnen zijn, weerspiegelt zich in deze praktijk volgens veel respondenten

vooral de niet al te voortvarende instelling die veel ovj's op ontnemingsgebied aan

de dag zouden leggen. Onder het motto `als we maar iets binnenhalen en het liefst
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zo snel en gemakkelijk mogelijk' wordt niet zelden na een matigingsverweer van de

verdediging water bij de wijn gedaan. Soms is men bereid daarmee erg ver te gaan,

zoals in een ontnemingszaak waarin de oorspronkelijke vordering 1,2 miljoen

gulden bedroeg, het OM deze bijstelde naar ƒ84.000 en het hof uiteindelijk een

ontnemingsmaatregel oplegde van ƒ30.000.

7.5 Transactie en schikking

De Nederlandse strafwetgeving kent twee vormen van voordeelsontneming die

plaatsvinden zonder rechterlijke interventie: de transactie en de schikking.

7.5.1 Transactie

Sedert 1983 bestaat de mogelijkheid ex artikel 74 lid 2 sub d Sr om bij het aangaan

van een transactie met de verdachte voordeelsontneming als voorwaarde op te

leggen. De transactie beëindigt zowel de ontnemingszaak als de strafzaak: het

vervolgingsrecht terzake van het gepleegde delict vervalt.

Met de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving is de transactiemogelijkheid

uitgebreid tot de zogenaamde soortgelijke feiten. Een transactie is echter niet moge-

lijk in de situaties zoals beschreven in het derde geval van artikel 36e lid 2 Sr (feiten

waarvoor een geldboete van de vijfde boetecategorie kan worden opgelegd) en

artikel 36e lid 3 Sr. De wenselijkheid van een rechterlijke toetsing is hier doorslag-

gevend (De Vries-Leemans, 1997).

De transactie is een afdoeningsvorm, waarvan in het kader van voordeelsontneming

nog maar beperkt gebruikgemaakt wordt: in 1996 werd in 3% van de ontnemings-

zaken getransigeerd.23 Daarenboven is de transactie tot dusverre nauwelijks een

onderwerp van discussie geweest in de talrijke beschouwingen over de ontnemings-

wetgeving. Ook in de interviews werd dit thema nimmer door de respondenten

aangesneden.

7.5.2 De schikking

De mogelijkheid tot schikken bestaat pas sedert inwerkingtreding van de ont-

nemingswetgeving. In tegenstelling tot voordeelsontneming door middel van

een transactie vervalt door de schikking niet het recht tot strafvervolging. De

hoofd(straf)zaak kan worden doorgezet; alleen de ontnemingsprocedure komt,

zodra aan de schikkingsvoorwaarden is voldaan, tot een einde.

23 Niet ondenkbaar is dat in de grote hoeveelheid transacties die op jaarbasis wordt gesloten, soms

ontnemingscomponenten zitten verscholen. Het aantal en de omvang van deze verkapte 'ont-

nemingstransacties' zijn niet te becijferen.
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Zolang het onderzoek ter terechtzitting - in de ontnemingszaak - nog niet is geslo-

ten, kan de ovj met de verdachte/veroordeelde een schikking aangaan. Analoog aan

het hierboven gestelde ten aanzien van de transactie kan alleen worden geschikt

terzake van de baten die zijn verkregen uit de ten laste gelegde en soortgelijke feiten.

De verwachtingen ten aanzien van de schikking waren vijf jaar geleden hoog

gespannen. De reden tot invoering ervan was, zo blijkt uit de parlementaire stukken

(Kamerstukken II, 1989-1990, nr. 3, p. 11), vooral van proceseconomische aard:

enerzijds staat een schikking de vervolging van ernstige delicten niet in de weg,

anderzijds kan worden voorkomen dat een arbeidsintensief en kostbaar financieel

onderzoek'tot op de bodem' moet worden gevoerd. Het voorkomen van een (ver-

dere) openbare behandeling zou, zo luidde de verwachting, niet alleen de overheid

tot voordeel strekken, maar ook de verdachte/veroordeelde.

Een respondent uit kringen van de advocatuur verwoordde de voordelen voor beide

partijen als volgt. 'Voor het OM is een schikking aantrekkelijk omdat ze dan de zeker-

heid hebben tenminste nog iets binnen te halen. Bij het aanhangig maken van een

ontnemingsvordering is dat nog maar de vraag. Het voordeel van de verdediging

is dat je veel speelruimte hebt bij de onderhandelingen. Zo heb ikzelf te maken

gehad met een zaak, waarin het OM dacht aan een vordering van ƒ 120.000, ik aan-

vankelijk inzette op ƒ90.000, maar het OM onmiddellijk toehapte op het aanbod van

de verdachte om f30.000 contant op tafel te leggen. De enige voorwaarde die het OM

stelde, was dat de verdachte dat bedrag diezelfde middag nog zou komen brengen.'

In de fase van wetsvoorbereiding waren echter ook enkele kritische geluiden over

de schikking te beluisteren. Zo wordt in Groenhuijsen en Van Kalmthout (1989) de

vrees uitgesproken dat de schikking zou leiden tot een Nederlands equivalent van

het Amerikaanse plea bargaining systeem.24 De volgende factoren werkten dat

volgens deze auteurs in de hand.

a Het ontbreken van een criterium aan de hand waarvan de hoogte van de schik-

king kan worden vastgesteld; bij de straftoemetingsbeslissing door een rechter

spelen de ernst van het delict, de mate van schuld en de draagkracht van de

betrokkene een rol; bij een schikking heeft de ovj alle vrijheid.

b Het ontbreken van controlemechanismen: achteraf is niet vast te stellen wat de

argumenten zijn geweest om de schikking op een bepaald bedrag te fixeren; als

er sprake zou zijn van een 'één-tweetje' tussen de ovj en de verdachte, waarbij

volgens het adagium 'voor wat, hoort wat' ook onderhandeld wordt over de te

eisen straf in de hoofdzaak, dan valt dit niet te achterhalen.

c De splitsing in twee aparte procedures brengt met zich dat, zeker wanneer deze

niet gelijktijdig plaatsvinden, de 'resultaten' die in de ene procedure worden

bereikt, de te voeren andere procedure kunnen beïnvloeden.

24 Een systeem dat er kort gezegd op neerkomt dat in ruil voor een bekentenis met het OM kan worden

onderhandeld over het type delict dat ten laste zal worden gelegd en over de hoogte van de te vorderen

straf.
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Het is te vroeg om een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de hierboven

uiteengezette vrees voor een plea bargaining systeem gegrond is. Daarvoor bestaat

de figuur van de schikking nog te kort en wordt er bovendien te weinig gebruik van

gemaakt: in 1996 werd in 3% van de ontnemingszaken een schikking getroffen.

De cijfermatige gegevens laten over de jaren heen geen toename van het aantal

schikkingen zien. Integendeel, volgens de gegevens van het BOOM is er in 1997 in

vergelijking met het jaar daarvoor zelfs iets minder gebruikgemaakt van de schik-

kingsfiguur: in 1996 werd in 63 gevallen een schikking getroffen, een jaar later 54

maal.

Voor het feit dat nog maar zo weinig van dit middel gebruik wordt gemaakt, is door

de respondenten een aantal oorzaken aangedragen. De eerste relevante factor is

gelegen in de houding van ovj's. Afgezien van het feit dat zij er vaak niet snel genoeg

aan denken om buiten de strafrechter om tot een vergelijk met de verdachten of

veroordeelden te komen, blijkt het voeren van onderhandelingen met hun raads-

lieden een zaaksonderdeel dat niet elke ovj even goed ligt. 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 ideaalbeeld van deze respondenten is

dat elk arrondissementsparket - of een pool van parketten - de beschikking heeft

over een advocatenkantoor dat geverseerd is in het voeren van civiele procedures.

Specialisten kunnen dan als `huisadvocaat' worden ingehuurd. De ovj stelt de rand-

voorwaarden op voor de onderhandelingen, die vervolgens door de huisadvocaat

worden gevoerd. De ovj wordt daarmee op grotere afstand gezet, hetgeen hem beter

in staat stelt tot reflectie. De respondenten in kwestie geven overigens zelf aan dat

de tijd voor deze optie waarschijnlijk nog niet rijp is. Vooralsnog zien zij bij schik-

kingsonderhandelingen een belangrijke rol weggelegd voor de specialisten van het

BOOM.

Het uit handen geven van de onderhandelingen heeft een bijkomend voordeel in

het geval de pogingen om tot een schikking te komen, niet succesvol blijken te zijn.

De ovj kan zich dan met meer distantie aan de ontnemingszaak zetten. Immers, de

betrokken partijen hebben elkaars positie lopende de onderhandelingen goed af

kunnen tasten, maar de informatie die daarbij over tafel is gegaan, kan in beginsel

niet tijdens de behandeling van de ontnemingszaak ter terechtzitting worden

gebruikt. De kans is niet denkbeeldig dat de verdachte/veroordeelde en diens raads-

man 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.

De tweede factor die voor de verklaring van de geringe toepassing van het schik-

kingsinstrument van belang is, vormt de betrokkenheid van andere belanghebben-

den. In het bijzonder de aanwezigheid van de fiscus - al is het maar als schuldeiser

op de achtergrond - kan de schikkingsonderhandelingen aanzienlijk compliceren.

Zo heeft zich in een aantal gevallen de situatie voorgedaan dat het OM, lopende de
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schikkingsonderhandelingen met de verdachte/veroordeelde, ook met de belasting-

dienst een regeling diende te treffen over de verdeling van de opbrengsten.25

Een derde complicerende factor bij het treffen van een schikking blijkt het leggen

van conservatoir beslag in het buitenland. Op zichzelf versterkt conservatoire

inbeslagneming, zo lang dat tenminste in Nederland plaatsvindt, de onderhande-

lingspositie van de ovj; immers, hij beschikt daarmee over een aanzienlijk druk-

middel. Anders ligt de situatie met voorwerpen die in het buitenland in beslag

genomen zijn. In de meeste landen is de schikking in het strafrecht een onbekende

rechtsfiguur, hetgeen problemen kan opleveren bij het uitwinnen van het beslag.

Daar komt bij dat, indien de schikkingsonderhandelingen lang duren, de ovj voort-

durend aan de buitenlandse autoriteiten tekst en uitleg moet verschaffen over de

voortgang van de zaak en hun moet zien te bewegen het beslag te handhaven. Raakt

het geduld van de buitenlandse autoriteiten niettemin op en gaat men - op een

andere titel - over tot het uitwinnen van het beslag, dan verliest de ovj daarmee een

belangrijk deel van zijn onderhandelingspositie.

Een voorbeeld van de moeilijkheden waartegen het OM in dit verband kan aanlopen

is te vinden in de volgende casus.
Het OM was met het treffen van een schikking met een verdachte in een verge-

vorderd stadium geraakt. In Portugal was er beslag gelegd op een sportvliegtuig.

Er dienden zich problemen aan rondom achterstallige betalingen en een bemid-

delaar die door de hoofdverdachte was aangezocht om het vliegtuig te verkopen

en die nu zijn provisie dreigde mis te lopen. Deze omstandigheden brachten de

Portugese autoriteiten tot het voornemen om het sportvliegtuig via de bemidde-

laar te doen verkopen en dit dreigde ver beneden de marktwaarde te gebeuren.

Na een protest van Nederlandse zijde ontspon zich een ellenlange schriftelijke

procedure. De Nederlandse justitie moest daarbij alle zeilen bijzetten om de Por-

tugese collega's ervan te overtuigen dat, om eenopzetje' tussen de Portugese

bemiddelaar en de hoofdverdachte te voorkomen, de verkoop van het vliegtuigje

in Nederlandse handen moest blijven.

7.6 Andersoortige ontnemingsregimes

7.6.1 Boete en verbeurdverklaring

Behalve de ontnemingsmaatregel ex artikel 36e Sr beschikt het OM in strafrechtelijke

zin nog over twee andere instrumenten om wvv af te romen, te weten de geldboete

en de verbeurdverklaring.

25 Dat de onderhandelingen met de fiscus soms moeizaam verlopen en veel tijd in beslag nemen, blijkt uit

één van de door ons bestudeerde casus. Het ministerie van Financiën bleek in dit geval nogal beducht

voor het gevaar dat naar buiten toe de indruk zou worden gewekt dat met medeweten van het departe-

ment met 'criminelen werd onderhandeld'. De term schikking mocht daarom niet gebruikt worden.
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Met betrekking tot de geldboete kan worden opgemerkt dat verschillende van de

door ons geraadpleegde respondenten van mening zijn dat een geldboete in kleine

of eenvoudige zaken de voorkeur verdient boven de ontnemingsmaatregel. Dit 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.

Een aantal respondenten heeft tegen dit argument ingebracht dat het onderscheid

tussen straf en maatregel hiermee vervaagt en dat achten zij onwenselijk. In de

geldboete zit onder meer een moreel oordeel van de rechter opgesloten hoe ernstig

hij het betreffende delict inschat. Indien in de geldboete ook een ontnemingsaspect

wordt verweven, is niet meer duidelijk hoe het punitieve en het reparatoire element
zich tot elkaar verhouden.

Tegenstanders van de laatste zienswijze benadrukken dat in de praktijk het onder-

scheid tussen vermogensstraffen en ontnemingsmaatregelen minder groot is dan

voormalig minister Hirsch Ballin bij de verdediging van het wetsontwerp wilde doen

voorkomen. Ook Keyser-Ringnalda (1994) is die mening toegedaan. Zoals reeds in

hoofdstuk 2 is vermeld, heeft deze auteur in twijfel getrokken of het onderscheid

in rechtskarakter tussen de straf en de maatregel in het kader van de ontnemings-
problematiek wel voldoende gefundeerd is.

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 ongerede is geraakt. Weliswaar is

krachtens artikel 33a Sr inbeslagneming van uit baten van criminaliteit aangeschafte

goederen met het oog op verbeurdverklaring krachtens de nieuwe wetgeving niet

meer mogelijk, maar dit gegeven laat onverlet dat objectconfiscatie langs de weg van

verbeurdverklaring nog altijd mogelijk is ten aanzien van voorwerpen waarmee het

delict is begaan of voorbereid en voorwerpen die geheel of grotendeels door middel

van het strafbare feit zijn verkregen.

Opvallend is overigens dat de meeste respondenten die zich over dit onderwerp

hebben uitgelaten, bij de bespreking van de verbeurdverklaring alleen refereerden

aan het verlies aan mogelijkheden om dit instrument te beproeven, terwijl de ont-

nemingswetgeving de reikwijdte van de verbeurdverklaring in een aantal opzichten

ook vergroot heeft (zie paragraaf 2.3.2).

7.6.2 Schadevergoeding aan benadeelden

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat het ontnemingsinstrumentarium vooral wordt

ingezet terzake van drugszaken en vermogensdelicten. Zaken uit de eerste categorie

kunnen in het algemeen worden getypeerd als slachtofferloze delicten, bij vermo-

gensdelicten daarentegen is sprake van concrete benadeelden. Deze kunnen via

een civiele vordering danwel een civiele partijstelling of, in de strafrechtelijke sfeer,

via de Wet-Terwee proberen verhaal te halen op de delictpleger. De vraag is welke

weg het OM in een dergelijke situatie moet bewandelen: de voordeelsontneming ex
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artikel 36e Sr laten voor wat die is of naast de door de benadeelde aangezwengelde

schadevergoedingsprocedure eveneens een ontnemingsprocedure starten?

Verschillende geïnterviewde rechters hebben laten doorschemeren dat zij geneigd

zouden zijn om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de ontnemingsvordering

indien er sprake is van strafbare feiten waarmee direct schade is berokkend aan

slachtoffers. Ter verklaring daarvoor voerden zij aan het ongepast te vinden als de

Staat een geldsom zou fourneren die eigenlijk voor de benadeelde bestemd is. Ook

in de rechtspraak zijn uitspraken van deze strekking bekend.26

Van der Neut (1997) heeft betoogd dat de hierboven uiteengezette redenering op een

denkfout berust. Zo is het wvv in een aantal gevallen groter dan het nadeel van het

slachtoffer / de benadeelde derde. Daar komt bij dat op voorhand niet altijd duide-

lijk is of de benadeelde een vordering in zal stellen en of die (in zijn geheel) zal wor-

den toegekend. Is dat laatste reeds gebeurd, dan voorziet artikel 36e lid 6 Sr erin om

de aan de benadeelde derde toegekende schadevergoeding in mindering te brengen

op de uit de ontnemingsmaatregel voortvloeiende betalingsverplichting.

Hoe te handelen als er tussen de veroordeelde en een benadeelde een restitutie

is overeengekomen voordat is vastgesteld waarop het wvv moet worden geschat?

De HR heeft dienaangaande vastgesteld dat het gerestitueerde bedrag niet tot het

voordeel moet worden gerekend.27 In hetzelfde arrest is het uitgangspunt terug te

vinden dat - indien de vordering van de benadeelde derde nog niet onherroepelijk

in rechte is vastgesteld, maar er al wel voldoende zekerheid bestaat omtrent de legi-

timiteit en de omvang van die vordering - de rechter daarmee rekening kan houden

op het moment dat hij de omvang van het te ontnemen bedrag schat.

Zou het OM in geval van samenloop met een schadevergoedingsprocedure onder alle

omstandigheden afzien van het aanhangig maken van een ontnemingsvordering,

dan kan de uit het oogpunt van rechtsherstel onbevredigende situatie ontstaan

dat het wvv uiteindelijk geheel of gedeeltelijk bij de veroordeelde blijft. Om dit

scenario te voorkomen, is in de ontnemingsrichtlijn bepaald dat het OM in beginsel

altijd een ontnemingsvordering indient, tenzij het actieve en weerbare slachtoffers /

benadeelde derden betreft die (allen) te kennen hebben gegeven hun rechten veilig

te willen stellen. Zo vroeg mogelijk in het opsporingsonderzoek moet afstemming

met de slachtoffers / benadeelde partijen op dit punt plaatsvinden. Eventueel zal

gedurende de tijd dat nog geen afstemming heeft plaatsgevonden, tot conservatoire

inbeslagneming op basis van de ontnemingswetgeving worden overgegaan.

In artikel 577b lid 2 Sv is bepaald dat de rechter, nadat de ontnemingsmaatregel is

opgelegd, de mogelijkheid heeft om op verzoek van de benadeelde derde het reeds

door de veroordeelde betaalde of reeds op hem verhaalde bedrag aan die derde uit

te keren. Ook in het executiebeleid van het OM (zie hoofdstuk 8) wordt rekening

26 Onder andere: Rechtbank Leeuwarden, 27 juni 1995, 17/080085-95 (niet gepubliceerd); Rechtbank Den

Haag, 4 maart 1994, 09.901.359.94 (niet gepubliceerd).

27 HR, 9 september 1997, JOW 1997, 52.
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gehouden met de positie van de benadeelde. Zo is bepaald dat een opgelegde

betalingsverplichting ten behoeve van het slachtoffer voorgaat op de tenuitvoer-

legging van de ontnemingsmaatregel.

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 partij

wil stellen, had volgens verschillende respondenten door middel van een betere

communicatie met de direct betrokkenen voorkomen kunnen worden.

Ter illustratie van het gegeven dat het indienen van een ontnemingsvordering ook

in het belang kan zijn van de benadeelde partij, de volgende casus.

De zaak in kwestie betreft een onderzoek naar een gewapende overval op een

geldtransportbedrijf, waarbij ruim 7,6 miljoen gulden buit werd gemaakt. Ten

aanzien van de ontneming was de zaaks-ovj van meet af aan de mening

toegedaan dat de belangen van de benadeelden moesten prevaleren. Niettemin

werden de laatsten met klem ontraden civiele vorderingen of een vordering ex

art 36f Sr (op grond van de Wet-Terwee) in te stellen jegens de terzake van de

overval veroordeelde personen. Het probleem was dat het geldtransportbedrijf

niet de eigenaar van het geld was, maar slechts de houder: het geld behoorde

toe aan een verscheidenheid aan bedrijven. De vrees bestond dat, indien al deze

bedrijven een vordering to schadevergoeding zouden indienen, de werklast van

het OM aanzienlijk zou stijgen. Een belangrijker bezwaar, in de optiek van de ovj

in kwestie, was dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarin de benadeelden

vooral oog hadden voor hun eigen belangen en daarmee gemakkelijk tegen

elkaar uit te spelen waren.

De bovenstaande overwegingen leidden ertoe dat, in overleg met de benadeelde

partijen, een ontnemingsprocedure aanhangig gemaakt werd, waarbij nadrukke-

lijk werd bepaald dat in de sfeer van de executie primair aan de belangen van de

gelaedeerden zou worden gedacht.28

7.6.3 Het fiscale instrumentarium

Het feit dat wvv ook kan worden opgevat als verzwegen inkomsten aan de belasting-

dienst, impliceert dat een fiscaal belang vrijwel altijd aanwezig is. Dit gegeven, in

combinatie met de uitgebreide ontnemingsmogelijkheden die het belastingrecht

biedt, heeft sommige auteurs, zoals Van Ballegooijen (1997), verleid tot de stelling

dat niet de maatregel ex artikel 36e Sr maar belastingheffing dé ontnemings-

procedure bij uitstek is. Anderen stellen zich te dien aanzien iets gematigder op en

28 Niettegenstaande de gemaakte afspraken probeerde een aantal bedrijven bij de rechtbank te bedingen

dat zij inzage zouden krijgen in het strafdossier van de verdachten. De rechtbank wees deze verzoeken

af met een verwijzing naar het feit dat in de tenlastelegging enkel het gedltransportbedrijf als benadeel-

de werd genoemd.
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wijzen op de grenzen waartegen (ook) de belastingdienst bij afromingsactiviteiten

aanloopt. In het hieronder volgende overzicht zullen de pro's en contra's van het

fiscale ontnemingsregime - op hoofdlijnen - worden beschreven en, waar mogelijk,

tegen de strafrechtelijke pendant worden afgezet. Naar volledigheid is in dit verband

niet gestreefd.

De mogelijkheden van het fiscale recht

Bij de bespreking van de fiscale ontnemingsmogelijkheden is het van belang een

differentiatie aan te brengen tussen de administratiefrechtelijke afhandeling van

belastingzaken en de fiscaalstrafrechtelijke aanpak.29 De meeste zaken in de fiscale

sfeer worden op de eerste manier afgehandeld en hierop is de onderstaande ver-

handeling dan ook vooral gericht. Daarbij moet worden onderkend dat er diverse

vormen van belastingheffing bestaan, waarmee wvv kan worden afgeroomd. De

belangrijkste daarvan zijn de inkomsten-, de venootschaps- en de omzetbelasting.30

Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat de voordelen van het bewandelen van

de fiscale weg kort beschouwd de volgende zijn.

- De fiscus is onder omstandigheden gerechtigd om ter correctie van een eerder

gedane en vastgestelde aangifte een navorderingsaanslag op te leggen. Deze

aanslag kan met een administratieve boete van maximaal 100% van de te betalen

belasting worden verhoogd. Is er door de betrokkene geen aangifte gedaan, dan

kan sinds 1 januari 1998, op grond van paragraaf 26 van het Besluit Bestuurlijke

Boete Belastingdienst (1998), een ambtshalve aanslag opgelegd worden met een

administratieve boete, indien en voor zover het niet doen van een aangifte aan

opzet toegeschreven kan worden. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht

aan gevallen van fraude en zwendel. Voor die tijd was deze boete bij het opleg-

gen van een 'primitieve' aanslag niet mogelijk.

- Indien een belastingplichtige geen of geen juiste aangifte heeft gedaan en de

fiscus wil op basis van een onverklaarbare vermogenstoename alsnog een

(navorderings) aanslag opleggen, dan is het niet van belang of de inkomstenbron

al dan niet crimineel van aard is. In het strafrecht komt de ontnemingsmaatregel

te vervallen als er geen veroordeling volgt in de strafzaak (Van Ballegooijen,

1997).

- In fiscalibus geldt in gevallen.waarin een aangifte niet of niet volledig is gedaan,

een omkering van de bewijslast: de belastingplichtige moet overtuigend aan-

29 Het fiscale strafrecht wordt vaak in stelling gebracht via het ten laste leggen van artikel 68 AWR. In dat

geval kan de strafrechter maximaal een geldboete opleggen van de vierde categorie (f25.000) of, indien

dit hoger is, eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting. Deze bepaling mag niet cumuleren

met artikel 36e Sr of de administratieve boete: het is het een of het ander. Voor de staatskas is het in veel

gevallen aantrekkelijker te kiezen voor een administratieve afdoening Keyser-Ringnalda, 1994).

30 Omzetbelasting kan in in beginsel ook geheven worden op verboden waar met uitzondering van drugs

en vals geld. De laatste twee goederen zijn uitgesloten na een reeks uitspraken van het Europese Hof.

Het hof achtte daarbij niet zozeer de illegale invoer doorslaggevend, als wel het feit dat voor deze

goederen geen legale markt bestaat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wapenhandel.
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tonen dat de (ambtshalve) opgelegde aanslag onjuist is; aannemelijk maken is

onvoldoende. Het nemo-teneturbeginsel (zie paragraaf 7.3.2) geldt in het fiscale

recht niet.

De fiscus heeft het recht van parate executie: zonder tussenkomst van een rech-

ter kan op alle goederen van de schuldenaar verhaal genomen worden. Even-

tueel kan lijfsdwang - een gijzeling van maximaal één jaar indien de schuldenaar

niet betaalt - worden toegepast (iets dat overigens zelden gebeurt).

De fiscus beschikt over een zeer uitgebreid invorderingsarsenaal, zoals de moge-

lijkheid van derdenbeslag (loonbeslag) en het bodemrecht. Het laatste betekent

dat bepaalde goederen, die zich op de 'bodem' van de belastingplichtige bevin-

den - hij kan er, met andere woorden, over beschikken - in beslag genomen en

geëxecuteerd kunnen worden ongeacht aan wie deze toebehoren (artikel 22

Invorderingswet). Deze regeling verschaft de fiscus verregaande mogelijkheden:

geleaste goederen waarmee een (criminele of legitieme) ondernemer zijn

gehuurde bedrijfspand heeft ingericht, kunnen bijvoorbeeld zonder pardon in

beslag genomen worden; de leasemaatschappij heeft vervolgens het nakijken

en draait in wezen voor de belastingschulden van de ondernemer op. Dit beslag

- dat overigens niet gelegd kan worden op auto's en bedrijfsvoorraden - vervalt

niet, zoals de meeste andere beslagen (waaronder het conservatoire beslag),

indien het faillissement van de belastingplichtige wordt uitgesproken, voor

zover het is gelegd op goederen die zich op 'zijn bodem' bevinden, maar die

toebehoren aan een ander (Keyser-Ringnalda, 1994).

De fiscale vordering is preferent, de ontnemingsvordering concurrent.

De ontvanger beschikt over het middel van de direct invorderbare aanslag, dat

kan worden toegepast als er een gerechtvaardigde vrees bestaat dat het inkomen

(en de omzet) buiten het zicht van de fiscus wordt (worden) gehouden (Van

Ballegooijen, 1997).31

De belastingdeurwaarder beschikt over een aantal specifieke onderzoeks-

mogelijkheden om in de executiefase de vermogenspositie van de betrokkene in

kaart te brengen. Hieraan ontbreekt het bij ontneming langs strafrechtelijke weg.

31 In dit verband kan worden gewezen op een vorm van samenwerking tussen Justitie en de belasting-

dienst, die in zijn ultieme vorm wel wordt aangeduid als de 'fiscale verdwijntruc'. Veelal wordt bij het

laatste gerefereerd aan een casus uit het begin van de jaren tachtig. In deze zaak werd bij een huis-

zoeking, die later in strafvorderlijk opzicht onrechtmatig werd verklaard, ƒ75.000 in beslag genomen.

Omdat politie en justitie vermoedden dat dit beslag niet te handhaven was, werd de belastingdienst

van de aanwezigheid van het geld in kennis gesteld. De fiscus reageerde meer dan alert en stuurde

onverwijld een voorlopige aanslag van ƒ75.000 naar de betrokkene. Met behulp van een dwangbevel

werd het OM vervolgens 'gedwongen' het in beslag genomen geld aan de fiscus af te staan. De rechtbank

achtte, ondanks het feit dat het onderliggende strafrechtelijke beslag als onrechtmatig werd aange-

merkt, het OM gebonden aan de verplichting het geld aan de ontvanger (de fiscus) af te staan. De HR

heeft deze uitspraak uiteindelijk bevestigd. Het arrest deed een storm van kritiek oplaaien. Gesproken

werd onder meer van 'publieke struikroverij' en 'cowboybelastingheffing' (Keyser-Ringnalda, 1994).
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De grenzen van het fiscale recht

De mogelijkheden van het belastingrecht zijn niet onbegrensd. Tegenover de

hierboven genoemde voordelen van het gebruik van het fiscale instrumentarium

staat ook een aantal wezenlijke beperkingen. De belangrijkste daarvan zijn:

- Het fiscale instrumentarium is alleen toepasbaar ten aanzien van personen die

in Nederland belastingplichtig zijn.

- De fiscale invorderingsmogelijkheden in internationaal verband zijn beperkt.

Bepaalde landen, zoals Zwitserland, zijn wel bereid rechtshulp te verlenen in

onderzoek naar witwassen van drugsgelden, maar houden de deur op slot zodra

zich een fiscaal element aandient.
- De ontnemingswetgeving biedt in theorie de mogelijkheid om het volledige

bedrag aan wvv af te romen; het belastingrecht voorziet in beginsel niet in een

100%-afroming;32 de belastingaanslag betreft een bepaald percentage van het

nettovoordeel (brutovoordeel minus kosten). De aftrekbaarheid van kosten is

overigens enigszins ingeperkt. Zo zijn de kosten waarmee het plegen van een

misdrijf gepaard zijn gegaan, niet langer fiscaal aftrekbaar, mits de betrokkene

wegens dat misdrijf veroordeeld is.33

- Een meer theoretisch nadeel van het fiscale instrument betreft de omstandig-

heid dat van fiscale maatregelen - geplaatst in het kader van criminaliteits-

bestrijding - niet of nauwelijks een preventieve werking uitgaat. Dit geldt zowel

in specifiek-preventieve zin (aangezien een crimineel de straf niet in relatie tot

zijn criminele activiteiten ziet) als in generaal-preventieve zin (omdat omtrent

fiscale maatregelen in het algemeen geen openheid wordt verschaft).

Volgens diverse respondenten - onder wie ook enkele vertegenwoordigers van de

belastingdienst - bestaat de neiging in de literatuur om de mogelijkheden die aan

het fiscale ontnemingsinstrumentarium worden toegeschreven, enigszins te over-

schatten. Daarbij is in het bijzonder gewezen op de enorme discrepantie die in dit

type van zaken ook in de fiscale sfeer zou bestaan tussen wat er aan aanslagen wordt

opgelegd en wat er daadwerkelijk kan worden ingevorderd. Daarnaast blijkt ook de

fiscus vaak moeite te hebben om door schijnconstructies met rechtspersonen heen

te breken. Een respondent verwoordde deze relativering als volgt.

'De problemen waar we in het strafrecht tegen aanlopen, heeft de fiscus tot op

zekere hoogte ook. Ook bij de fiscus is het niet alleen maar, halleluja, ook daar

gaat het vaak om trajecten van jaren, die uiteindelijk vaak maar een fractie

opleveren. Het is een illusie te denken dat de belastingdienst zo veel gemakke-

32 Indien er een administratieve boete wordt opgelegd van 100% van het belastingnadeel, kan de fiscus

overigens (in theorie) wel uitkomen op een bedrag dat de omvang van het wvv overstijgt.

33 Naar aanleiding van de publieke commotie die ontstond over een televisie-uitzending waarin gewezen

werd op de mogelijkheid om enkele, in het criminele milieu niet ongebruikelijke, attributen als aftrek-

post op te voeren, heeft de wetgever met ingang van 1997 de kosten van wapens en munitie, tenzij een

ontheffing of een vergunning is verkregen, en van pitbulls, tenzij een dierenpaspoort is afgegeven,

uitgesloten van fiscale aftrek.
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lijker door schijnconstructies heen kan breken. Niettemin, als de fiscus in staat

en bereid zou zijn om het bedrag dat hij bij criminelen weghaalt te oormerken,

dan zouden de opbrengsten van het ontnemingsbeleid aanmerkelijk hoger

kunnen zijn dan nu het geval is. Als er door een opsporingsteam informatie

wordt aangeleverd waardoor de fiscus tot een aanslag kan overgaan, dan gaat

het feitelijk om ontneming. Als er geen opsporingsonderzoek gestart zou zijn,

zou de fiscus nooit zicht hebben gekregen op de inkomsten. Tot op dit moment

weigert de fiscus om de opbrengsten op deze manier te oormerken, hoewel ik

moet toegeven dat dat administratief-technisch ook niet zo eenvoudig is.'

Verschillende auteurs (onder andere Keyser-Ringnalda, 1994; Wattel, 1987) hebben

aangevoerd dat het aanwenden van het fiscale instrumentarium om strafrechtelijke

doeleinden te bereiken, moet worden aangemerkt als oneigenlijk gebruik van het

fiscale recht. Ook voormalig minister van justitie Hirsch Ballin was deze mening

toegedaan (Kamerstukken II, 1989-1990, nr. 3, p. 5). Hoewel in samenspraak met

het ministerie van Financiën inmiddels de beleidslijn is vastgesteld dat de belasting-

dienst de strafrechtelijke sanctionering en ontneming van wvv zo min mogelijk

belemmert, blijkt de praktijk er dienaangaande pragmatische opvattingen op na

te houden. Het volgende citaat van een respondent illustreert dit.

'Welke weg er wordt bewandeld is niet belangrijk, zolang het geld maar ontno-

men wordt. Als de strafrechtelijke ontneming problemen oplevert, dan moet het

fiscaal gebeuren. Als er sprake is van een openstaande, niet betwiste vordering,

zou ik zelfs zeggen: dan ben je achterlijk als je de fiscale weg niet bewandelt.'

7.7 Recapitulatie

In dit hoofdstuk is de wijze van afdoening van ontnemingszaken onder de loep

genomen. Daarbij is allereerst aandacht besteed aan het discussiepunt bij uitstek

gedurende de eerste jaren na inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving, te

weten de vraag wat eigenlijk onder wvv moet worden verstaan. De wetgever heeft

de praktijk ten aanzien van dit vraagstuk een grote mate van interpretatieruimte

gelaten, hetgeen veel onduidelijkheid en onzekerheid met zich heeft gebracht en

- in het verlengde daarvan - een remmende werking heeft gehad op de bereidheid

om het ontnemingsinstrumentarium toe te passen.

De HR heeft in het Van Heeswijk-arrest een aantal onzekerheden weggenomen door

het uitgangspunt te formuleren 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 0m,

waarin een meer geobjectiveerde berekeningswijze werd voorgestaan, moest

worden bijgesteld.

Een ander arrest van het hoogste rechtscollege dat tot enige commotie heeft geleid,

is dat inzake de draagkracht. Anders dan in de MvT als uitgangspunt was geformu-
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leerd, acht de HR het draagkrachtbeginsel wel degelijk op de ontnemingsmaatregel

van toepassing. Bepaald is dat in het geval 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.

In de uitvoeringspraktijk heerst enerzijds tevredenheid over dit arrest vanwege

de boodschap die er in verscholen zit voor het OM om niet langer het ontnemings-

instrumentarium in stelling te brengen tegen personen die nimmer in staat kunnen

worden geacht aan een eventuele betalingsverplichting te voldoen, zoals drugs-

verslaafden. Dit positieve oordeel wordt echter overschaduwd door de kritiek dat

als gevolg van de jurisprudentie verdachten min of meer worden aangemoedigd

om het behaalde voordeel zo snel mogelijk te consumeren.

Een bijkomend gevolg van de jurisprudentie van de HR is dat in elke schakel van de

strafrechtsketen expliciet aandacht moet worden besteed aan de vermogenspositie

van de betrokkene. In de financiële rapportage kan niet langer worden volstaan met

het berekenen van het wvv, maar zal ook moeten worden ingegaan op de vraag of

een verdachte - nu of in de toekomst - aan een eventueel op te leggen ontnemings-

maatregel kan voldoen. Gegeven het feit dat er enige tijd verstrijkt tussen het

opmaken van de financiële rapportage en de behandeling ter terechtzitting van de

ontnemingszaak zou - idealiter - dit vermogensplaatje voortdurend moeten worden

geactualiseerd. Zeker in het geval er hoger beroep wordt aangetekend tegen een

vonnis in een ontnemingszaak, is de kans niet denkbeeldig dat de vermogenspositie

van de verdachte tussentijds gewijzigd is. De geïnterviewde raadsheren geven aan

dat zij vaak over onvoldoende actuele informatie van het OM beschikken om tot

een afgewogen oordeel over de draagkracht van de betrokkene te komen. Enkele

respondenten hebben in dit verband een lans gebroken voor het invoeren van ge-

standaardiseerde financiële voorlichtingsrapportages, analoog aan de wijze waarop

reclasseringsinstellingen verslag uitbrengen over de sociaal-maatschappelijke

positie van de verdachte.
Verreweg de meeste ontnemingsvorderingen zijn geënt op de strafbare feiten die

voorkomen op de tenlastelegging in de strafzaak. Er wordt derhalve vooral gebruik-

gemaakt van de ontnemingsmogelijkheid waarover men reeds voor de inwerking-

treding van de ontnemingswetgeving de beschikking had. Deze constatering is

juist daarom zo opmerkelijk, omdat als een van de redenen om het ontnemings-

instrumentarium uit te breiden, destijds werd aangevoerd dat het zo moeilijk was

een causaal verband te leggen tussen het ten laste gelegde feit en het behaalde

voordeel.

De verklaring voor dit gegeven moet worden gezocht in twee factoren. De eerste

is dat - in het bijzonder gedurende de eerste jaren na inwerkingtreding van de

ontnemingswetgeving - een substantieel deel van de instroom aan ontnemingszaken

betrekking heeft (gehad) op strafbare feiten die gepleegd zijn vóór 1 maart 1993.

Daarop zijn de oude materiële strafrechtsbepalingen, in casu artikel 36e Sr (oud),

van toepassing. De tweede verklaringsfactor is al uitgebreid aan de orde geweest in

hoofdstuk 5: de meeste ovj's zijn niet geneigd al te veel te experimenteren op een
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terrein, dat als uiterst complex wordt gezien en waarop tot dusverre nog geen tot de

verbeelding sprekende successen zijn geboekt. De gereserveerde opstelling van de

ZM jegens de ontnemingsmaterie heeft de drang tot experimenteren niet bevorderd.

Daar komt bij dat veel ovj's, gegeven het grote zaaksaanbod dat zij moeten ver-

werken, beducht zijn voor het vooruitzicht van extra werk dat het in stelling brengen

van soortgelijke feiten, feiten van de vijfde boetecategorie en de lid-3-constructie

met zich kan brengen.

In hoofdstuk 2 is besproken dat ten tijde van de totstandkoming van de wetgeving de

angst bestond dat de regelgeving op gespannen voet stond met enkele elementaire

rechtsbeginselen. Vooralsnog is deze angst ongegrond gebleken, zij het dat jurispru-

dentie ten aanzien van de meeste van de omstreden punten nog schaars is.

Een analyse van hofzaken waarin de vordering van de ovj werd afgezet tegen de

daaropvolgende beslismomenten in de rechtsgang, levert op het eerste gezicht een

tamelijk onthutsend beeld op: de vordering van de ovj wordt gemiddeld genomen

bijna gehalveerd door de rechtbank, terwijl na behandeling in hoger beroep nog

geen kwart overblijft.

Ter verklaring van dit resultaat moet echter allereerst gewezen worden op de

omstandigheid dat bij de behandeling van het hoger beroep in de hoofdzaak vaak

minder strafbare feiten bewezen worden verklaard dan bij de behandeling in eerste

aanleg. Gezien het reeds aangestipte feit dat het OM.ertoe neigt om in ontnemings-

zaken zo dicht mogelijk bij de ten laste gelegde feiten te blijven, hebben partiële

vrijspraken onmiddellijk gevolgen voor de hoogte van het gegenereerde wvv. Een

tweede cruciale factor schuilt in het draagkrachtbeginsel, in combinatie met de tijd

die is verstreken tussen het opmaken van de financiële rapportage en de behande-

ling van de ontnemingszaak in hoger beroep.

Het onderzoeksmateriaal laat zien dat het gedurende de eerste jaren na inwerking-

treding van de ontnemingswetgeving tamelijk frequent is voorgekomen dat het OM

heeft verzuimd om - conform het bepaalde in artikel 311 lid 1 Sv - de ontnemings-

vordering (tijdig) aan te kondigen.

Met deze constatering worden twee bevindingen uit hoofdstuk 5 nogmaals onder-

streept. Ten eerste laat de procesbewaking in ontnemingsprocedures zo nu en dan

ernstig te wensen over. Ten tweede wordt voordeelsontneming door menige ovj

vooralsnog beschouwd als een restpost, waarin beduidend minder wordt geïnves-

teerd in termen van zorgvuldigheid en enthousiasme dan in de afhandeling van de

strafzaak. Ook een aantal andere bevindingen wijst in deze richting, zoals de geringe

mate waarin, voorafgaande aan de zitting, wordt aangestuurd op een schriftelijke

uitwisseling van stukken, de korte duur van (veel) ontnemingszittingen, alsmede het

gemak waarmee veel ovj's hun vordering staande de terechtzitting naar beneden

bijstellen.

Van de transactie en de schikking wordt nog maar in zeer beperkte mate gebruik-

gemaakt. Vooral wat de schikking betreft, spoort dit resultaat niet met de verwach-

tingen. 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 of veroordeelden te komen,
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blijkt het voeren van onderhandelingen met hun raadslieden een zaaksonderdeel

dat niet elke ovj even goed ligt. Professionele ondersteuning bij schikkingsonderhan-

delingen door het BOOM of externe partners is in zaken van substantiële omvang dan

ook zeker het overwegen waard.

De geldboete en de verbeurdverklaring zijn volgens diverse respondenten ont-

nemingsinstrumenten waarvan meer gebruikgemaakt zou moeten worden. Een

geldboete verdient in hun optiek in kleine of eenvoudige zaken de voorkeur boven

de ontnemingsmaatregel. Dit 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.

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 haar 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.

Het fiscale instrumentarium ten slotte heeft in vergelijking met het strafrechtelijke

ontnemingstraject een aantal evidente voordelen. Hierbij past evenwel een kant-

tekening. Hoe effectief de inzet van het fiscale instrumentarium op het oog ook

moge lijken, niet uit het oog verloren mag worden dat het gebruik van het fiscale

instrumentarium bij het afromen van criminele winsten ook enkele wezenlijke

beperkingen kent. Zo kunnen fiscale middelen alleen gehanteerd worden jegens

personen die naar Nederlands recht belastingplichtig zijn. Bovendien biedt de fiscale

aanpak weinig uitzicht op internationale samenwerking. Ten slotte is in dit type van

zaken ook in de fiscale sfeer 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.

Het principiële argument dat het fiscale instrumentarium niet moet worden gebruikt

om strafrechtelijke doeleinden te bereiken, heeft in de praktijk weinig weerklank

gevonden. Pragmatisme viert hier hoogtij. De praktijk laat zich vooral leiden door

de vraag op welke manier het eenvoudigst en het snelst resultaten geboekt kunnen

worden.



8

De executie van

ontnemingsmaatregelen

De verantwoordelijkheid voor de executie van ontnemingsmaatregelen is neergelegd

bij de landelijke executie-ovj (zie hoofdstuk 3). Deze officier is gelieerd aan het

BOOM en werkt nauw samen met de instantie die de uitvoering van het executie-

beleid voor zijn rekening neemt, het CJIB. Met deze centralisatie wordt een eendui-

dig, landelijk geldend executiebeleid nagestreefd.

In dit hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de beleidsmatige uitgangspunten ten

aanzien van de executie van ontnemingsmaatregelen. In paragraaf 8.2 wordt aan-

dacht besteed aan de aantallen ter executie aangebrachte ontnemingsmaatregelen

en de daaruit gegenereerde opbrengsten. In paragraaf 8.3 staat de praktijk van de

tenuitvoerlegging centraal en worden de knelpunten behandeld die zich op dit

terrein hebben geopenbaard.

8.1 Uitgangspunten

8.1.1 Het executiebeleid

Blijkens de door het college van pg's vastgestelde notitie inzake het executiebeleid

van ontnemingsmaatregelen (4 oktober 1995)1 zijn uit de wet, de regelgeving en de

praktijk de volgende algemene executiebeginselen te destilleren.

- Bij de tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatregelen dient het belang van de

rechtshandhaving in ruime zin te prevaleren.

- Uitgangspunt is dat de ontnemingsmaatregelen zo snel mogelijk worden

geëxecuteerd.

- De executie van ontnemingsmaatregelen wordt niet gestaakt indien de veroor-

deelde overlijdt (artikel 75 Sr).

- 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 (artikele 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.

1 Vastgesteld als'Executiebeleid ontnemingsmaatregelen' en in werking getreden op 1 januari 1996.
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Het is aan de lokale parketten om vast te stellen of een ontnemingsmaatregel - en

het onderliggende vonnis of arrest in de strafzaak2 - onherroepelijk en daarmee

executeerbaar is. Indien dit het geval is, dient zo spoedig mogelijk overdracht van

de executie van de ontnemingsmaatregel 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 er in dat

geval een bepaalde volgorde van executie worden aangehouden:

1 opgelegde betalingsverplichting ten behoeve van het slachtoffer (een uitvloeisel

van de Wet-Terwee, nader omschreven in artikel 36f Sr);

2 opgelegde geldboete(n);

3 opgelegde ontnemingsmaatregel;

4 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 ook bereid is aan de betalings-

verplichting te voldoen, danwel dat er voldoende vermogensbestanddelen tot zeker-

heid 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 ge-

maakt 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 Sv 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. Inmiddels is het namelijk tot beleid verheven 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
1

door betaling aan de maatregel te voldoen.3 Een dergelijke beleidsmatige toepassing

van de vervangende hechtenis laat vanzelfsprekend onverletdat het OM via de

rechter krachtens artikel 577b Sv kan vorderen het ontnemingsbedrag - en daarmee

de vervangende hechtenis - te matigen.

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 - wettelijkeivoorschriften omtrent

het tijdstip van de executie ontbreken, biedt het OM de nodige speelruimte. Zo kan,

2 Artikel 557 lid 4 Sv schrijft voor dat een ontnemingsmaatregel pas voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt

nadat ook het (veroordelend) vonnis of arrest in de strafzaak onherroepelijk is geworden.

3 Deze stellingname sluit aan bij een arrest van de HR d.d. 3 oktober 1995, nr. 100.806 P.
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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

er sporen van nieuwe vermogensbestanddelen gevonden zijn. Herhaald verhaals-

onderzoek behoort derhalve tot de mogelijkheden. Het laatste is overigens wel aan

bepaalde grenzen gebonden. Zorgvuldige tenuitvoerlegging brengt tenslotte met

zich dat de veroordeelde gedurende de verjaringstermijn regelmatig wordt geïnfor-

meerd over de voortgang van de executie. Ook in de richting van de ZM dient het OM

kenbaar te maken 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

hierboven reeds aangestipte 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 uit-

gewonnen volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Zoals hiervoor is opgemerkt, dient pas in laatste instantie het instrument van voor-

lopige hechtenis in stelling te worden gebracht. De beslissing daartoe moet geno-

men worden door de landelijke executie-ovj. Hiermee wordt beoogd te voorkomen

dat te snel de betrekkelijk eenvoudige weg van vervangende hechtenis wordt ver-

kozen boven het uitputten van de verschillende verhaalsmogelijkheden. Hoewel

terughoudendheid bij het toepassen van dit drukmiddel geboden is, wordt de ovj

altijd geacht tot vervangende hechtenis te rekwireren. In bijlage 2 van de ont-

nemingsrichtlijn is een omrekeningstabel opgenomen, waarin aan de hand van het

gevorderde ontnemingsbedrag het aantal dagen vervangende hechtenis kan worden

afgelezen.

8.1.2 De executierichtlijn

Gelijktijdig met de notitie inzake het executiebeleid werd door het college van pg's

de hiermee nauw verweven 'Executierichtlijn ontnemingsmaatregelen parketten en

politie' vastgesteld.4 Hieruit kan onder meer het volgende worden afgeleid.

- De lokale parketten zijn zelf verantwoordelijk voorde afhandeling van schik-

kingen en transacties.

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de innings- en de incassofase.

4 Vastgesteld op 4 oktober 1995, Stcrt. 1995, 246; in werking getreden op 1 januari 1996.
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- In de inningsfase wordt door het CJIB direct een aanschrijving met aangehechte

'optisch leesbare acceptgiro' (OLA) aan de veroordeelde gezonden. Het CJIB

behandelt en beoordeelt (in eerste instantie) algemene vragen, klachten die

betrekking hebben op de ontnemingsmaatregel, en verzoeken die betrekking

hebben op onder andere mogelijke betalingsregelingen. Indien er sprake is van

conservatoir beslag, wordt in de inningsfase degene tot wie de maatregel zich

richt, uitgenodigd een betalingsaanbod te accepteren om verdere executie van

het conservatoire beslag te voorkomen.

- Indien het betalingsaanbod niet wordt geaccepteerd, dan wordt in de incassofase

het beslag uitgewonnen volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering.

- In de incassofase wordt'(...) in eerste instantie getracht de ontnemingsmaat-

regel te executeren door middel van toepassing van verhaal met of zonder

dwangbevel. Indien een dwangbevel moet worden uitgereikt, dan gebeurt dit

door de deurwaarder.

- Heeft dit geen of onvoldoende resultaat dan kan de landelijke executie-officier

van justitie, zo nodig in overleg met het vonnisparket:

- na verloop van tijd opnieuw een gerechtsdeurwaarder inschakelen; dit

alleen als er reden is om aan te nemen dat degene tot wie de maatregel zich

richt in de toekomst wel over vermogen zal beschikken;

- een arrestatiebevel uitvaardigen voor tenuitvoerlegging van de vervangende

hechtenis; dit alleen als degene tot wie een maatregel zich richt wel in staat

wordt geacht, doch niet bereid is te betalen;

- de verminderingsprocedure ex art 577b Sv. aanvangen; dit alleen indien

daartoe termen aanwezig zijn.'

De executie van de vervangende hechtenis vindt - zoals al in paragraaf 8.1.1 werd

aangegeven - niet automatisch plaats, maar kan pas worden ingezet na een expli-

ciete beslissing van de landelijke executie-ovj.5 Voor de tenuitvoerlegging van de

vervangende hechtenis door middel van het uitvaardigen van een arrestatiebevel

komt de directe verantwoordelijkheid voor de executie wederom bij de arrondisse-

mentsparketten te liggen. In beginsel wordt hierbij uitgegaan van het vonnisparket,

maar in geval van verhuizing van de veroordeelde wordt de zaak aan het 'woon-

plaatsparket' overgedragen.

5 Onder punt 16 wordt in de richtlijn aangegeven dat in geval van samenloop van vervangende hechtenis,

vrijheidsstraf en/of gijzeling op grond van de WAHV als volgorde van tenuitvoerlegging geldt: vrijheids-

straf als hoofdstraf, vervangende hechtenis ex artikel 36f Sr (Terwee), vervangende hechtenis geldboete,

vervangende hechtenis ontnemingsmaatregel, gijzeling op grond van de WAHV (Wet-Mulder).
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Tabel 12: Stadium van de executie van ontnemingsmaatregelen (CJIB), situatie op 1 januari

1998

stadium instroomperiode

1995 1996 1997

absoluut % absoluut % absoluut %

geheel afgedaan 84 32 105 22 . 162 21

in behandeling 180 68 386 78 612 79

waarvan (% naar instroom):

lopende betalingsregeling 36 14 93 20 166 21

bij gerechtsdeurwaarder 91 34 136 29 94 12

wachtstand (nog geen verhaal) 13 5 36 7 66 9

rechtsmiddel (cassatie, gratie) 1 0 6 1 22 3

verminderingsverzoek (ex. 577b Sv) 4 2 3 1 6 1

voortvluchtig / vertrokken 9 3 10 2 31 4

overig (aanschrijving/beoordeling) 26 10 84 18 227 29

totale instroom

8.2 Een cijfermatige schets

264 100 473 100 774 100

In tabel 12 is, gerelateerd aan de periode van instroom van zaken bij het CJIB, weer-

gegeven in welk stadium van afdoening deze zaken verkeren.? Bij bestudering van

de tabel dient te worden bedacht dat het CJIB slechts verantwoordelijk is voor de

executie van opgelegde ontnemingsmaatregelen. Zaken waarin een schikking of

transactie is getroffen, blijven derhalve buiten beeld. Voor de opbrengsten uit derge-

lijke buitengerechtelijke afdoeningen, verwijzen we terug naar hoofdstuk 4.

Bij de tabel is enige toelichting op zijn plaats. Het eerste aspect dat verheldering

behoeft, betreft de toename van het aantal ter executie aangeboden zaken. Dit

aspect wordt vertekend door het feit dat in 1995 de arrondissementsparketten hun

ontnemingsmaatregelen nog zelf konden executeren.8

Tabel 12 toont aan 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, is op 1 januari 1998 32% geheel afgedaan. De afhandeling van

zaken die in 1996 en 1997 bij het CJIB instroomden lijkt, afgezet tegen de periode

waarover de executie-activiteiten zich uitstrekken, iets vlotter te verlopen: van de

zaken die in 1997 ter executie werden aangeboden, zijn er op 1 januari 1998 162

(21%) geheel afgedaan. Dit beeld verdient echter enige nuancering: volgens een

woordvoerder van het CJIB is deze tempoversnelling direct herleidbaar tot de

7 De relevante 'kengetallen' die in deze paragraaf worden gepresenteerd, zijn goeddeels afkomstig uit de

overzichtsrapportages die door het CJIB worden opgesteld. Enkele gegevens zijn door (telefonische)

navraag bij het CJIB verkregen.

8 In de in hoofdstuk 4 gepresenteerde tabellen is deze omstandigheid direct waarneembaar.
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omstandigheid. dat de instroom van zaken in toenemende mate betrekking heeft op

zaken van een relatief geringe omvang.

Het laatste gegeven reflecteert enerzijds de neiging van rechters om bij het opleggen

van een betalingsverplichting rekening te houden met de draagkracht van de betrok-

kene en weerspiegelt anderzijds een ongewenst neveneffect van de in de hoofdstuk-

ken 3 en 5 uitvoerig besproken tien-zakennorm. Zoals verschillende respondenten al

vermoedden, heeft deze taakstelling geleid tot het aanbrengen van vooral kleine

zaken. De cijfers spreken hier duidelijke taal: van de instroom aan ontnemingsmaat-

regelen in 1995 bedroeg de gemiddelde hoogte van de maatregel nog f37.987; dit

gemiddelde zakte een jaar later naar ƒ25.345, om in 1997 weer iets te stijgen naar

ƒ27.960. Hierbij worden echter deze gemiddelden ernstig vertekend door enkele

grote ontnemingsmaatregelen. Dit geldt in het bijzonder voor 1997, aangezien in dat

jaar een executeerbare ontnemingsmaatregel van bijna negen miljoen gulden bij het

CJIB is 'ingestroomd'. Het leeuwendeel van de zaken betreft opgelegde maatregelen

van minder dan ƒ20.000.

Een niet gering deel van de 'ontnemingspopulatie' van het CJIB bestaat uit hard-

nekkige debiteuren die meermaals en in verschillende systemen opduiken. De kans

dat deze groep uit eigen beweging aan een opgelegde betalingsverplichting voldoet,

moet niet al te hoog worden ingeschat.

In tabel 13 zijn de gegevens van tabel 12 in geld vertaald. Hierbij wordt uitgegaan

van de totale nettovordering per jaar, aangezien de totale brutovordering hiervan

nauwelijks bleek af te wijken.9

Tabel 13 maakt duidelijk dat 29% van het totaalbedrag aan vorderingen is afgedaan.

Dit betekent echter niet dat dit bedrag ook daadwerkelijk door het CJIB is geïncas-

seerd. Het verschil van ruim zes miljoen gulden tussen de categorieën'afdoeningen'

en 'op rekening CJIB' wordt veroorzaakt door vier factoren.

De in omvang belangrijkste factor betreft het feit dat voorwerpen die in het buiten-

land in beslag worden genomen, in de regel ook daar worden uitgewonnen. De op-

brengsten van deze vormen van beslag vallen derhalve niet toe aan de Nederlandse

staat. Het 'gat' van ongeveer 6,2 miljoen wordt voor 90% door deze omstandigheid

bepaald; daarbij ging het om één specifieke zaak, waarvan de opbrengst in de staats-

kas van Luxemburg is gevloeid.

De drie overige factoren hebben betrekking op verkopen door de Dienst der Domei-

nen, waarbij de opbrengst rechtstreeks via de begroting tussen Financiën en justitie

is verrekend (conform de oude regeling), vorderingen die als oninbaar zijn afgeboekt

en incidentele (en 'geringe') toepassingen van de vervangende hechtenis.10 Voor

nadere informatie omtrent het laatste punt zij verwezen naar paragraaf 8.3.

9 De factor tarra heeft in deze gevallen vooral betrekking op (enkele) toegewezen verminderings-

verzoeken ex artikel 577b Sv.

10 In deze gevallen gaat het om incidentele (oneigenlijke) toepassingen van vervangende hechtenis door

de arrondissements- of ressortsparketten zonder de tussenkomst van de landelijke executie-ovj.
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Tabel 13: Executeerbare ontnemingsmaatregelen; vorderingen en opbrengsten naar jaar

van instroom bij het CJIB, situatie op 1 januari 1998 (in guldens)

1995 1996 1997

totale (netto)vordering 9.808.378 11.879.825 21.950.014

afdoeningen 1.887.269 3.139.700 7.486.486
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totaal over de jaren 1995 t/m 1997 absoluut % van vordering

vorderingen 43.638.217 (100)

afdoeningen 12.513.455 29

op rekening CJIB 6.337.286 15

Bron: CJIB

Bij de cijfers in tabel 13 kan nog worden vermeld dat 16% van het totaal aan afdoe-

ningen gevormd wordt door de opbrengsten uit conservatoir beslagen goederen. Dit

bedrag van ƒ1.972.720 wordt voor het overgrote deel gevormd door chartaal geld en

girale geldtegoeden (f1.753.473); het restant bestaat uit de opbrengsten van de

executoriale verkoop van goederen (ƒ219.247). Ook vanuit een andere invalshoek

komt de fractie conservatoir beslag ongeveer op een zesde: in 15% (1996 en 1997)

tot 17% (1995) van de ingestroomde zaken is er sprake van een of andere vorm van

conservatoir beslag.

8.3 De praktijk

8.3.1 Innings- en incassofase

Het voor executie vatbaar worden van een ontnemingsmaatregel

Het is de taak van de parketten om vast te stellen of een ontnemingsmaatregel on-

herroepelijk en executeerbaar is en om deze maatregel over te dragen aan het CJIB

(zie paragraaf 8.1). Hiertoe is het noodzakelijk dat de parketten beschikken over

prompte informatie over de status van de ontnemingsmaatregel en de onderliggen-

de strafzaak. Uit de interviews en het rapport van de Adviescommissie Wetgeving

van het Openbaar Ministerie (1997) kan worden afgeleid dat de informatievoor-

ziening op dit punt tekortschiet. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of er een

rechtsmiddel is ingesteld en of dat binnen de daarvoor wettelijk voorgeschreven

termijn is gebeurd. Indien de dagvaarding of nadere oproeping in persoon is bete-

kend danwel de veroordeelde ter zitting is verschenen, biedt navraag bij de griffie

van het gerecht over een eventueel ingesteld rechtsmiddel meestal snel soelaas.

Moeilijker is de situatie in geval van een bij verstek gewezen uitspraak. De voor de

veroordeelde openstaande termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel is dan

afhankelijk van de vraag of de 'verstekmededeling' in persoon of aan een schriftelijk

gemachtigde is betekend. Voor parketmedewerkers is het vaak een lastig karwei om

snel informatie omtrent de verstekmededeling te achterhalen. Indien betekening in
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het geheel niet plaats heeft kunnen vinden - bijvoorbeeld omdat het gaat om voort-

vluchtigen of personen zonder vaste woon- of verblijfplaats - heeft de veroordeelde

veertien dagen, gerekend vanaf het tijdstip waarop de uitspraak hem op andere

wijze bekend is geworden.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het onder bepaalde omstandighden en in

bepaalde situaties lang kan duren voordat er zekerheid bestaat omtrent de vraag of

een ontnemingsmaatregel voor executie vatbaar is. Het gevolg daarvan is dat een

aantal zaken pas in een laat stadium aan het CJIB kan worden overgedragen.

Werkwijze CJIB

De afhandeling van executeerbare ontnemingsmaatregelen bij het CJIB geschiedt

hoofdzakelijk handmatig. De zaken worden geregistreerd in een database, maar dit

systeem fungeert niet ter procesbewaking van de te volgen stappen in de procedure

van tenuitvoerlegging. Per zaak wordt in overleg met de landelijke executie-ovj

bekeken wat de meest geëigende handelwijze is. Daarbij wordt onder meer gebruik-

gemaakt van het strafrechtelijk boete-incassosysteem (Strabis), het centrale geauto-

matiseerde systeem dat wordt gebruikt bij de inning van boetevonnissen. Op termijn

zal dit systeem ook zijn diensten moeten bewijzen bij de executie van ontnemings-

maatregelen.

Om het executietraject te verbeteren en te integreren, is de ontwikkeling van IPEX

(integrale persoonsgerichte executie) in gang gezet. Het uitgangspunt van dit

systeem is dat Justitie voortdurend een actueel overzicht heeft van alle tegen een

veroordeelde openstaande straffen en maatregelen. Dit systeem duikt al in notities

van het CJIB uit eind 1996 op, maar het bevindt zich nog steeds in de ontwikkelings-

fase.

Om inzicht te verkrijgen in de vermogenspositie van veroordeelden, raadplegen

de CJIB-medewerkers uiteraard ook andere bestanden waartoe zij toegang hebben.

Genoemd kunnen worden het 'Mulder'-, het 'Terwee'-, het arrestanten- en het

gedetineerdenbestand. Daarnaast wint het CJIB informatie in bij onder meer de

belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ook de bij de executie be-

trokken deurwaarder mag in dit verband niet onvermeld blijven. Hij kan bijvoor-

beeld zijn licht opsteken bij incassobureaus en collega-deurwaarders.

Knelpunten bij het in kaart brengen van de vermogenspositie

De interviews met direct bij de executie betrokkenen maken duidelijk dat de boven-

staande maatregelen en inspanningen ten aanzien van specifieke categorieën veroor-

deelden tekortschieten. Zo blijkt van personen die niet de Nederlandse nationaliteit

hebben, de vermogenspositie moeilijk vast te stellen. Hetzelfde geldt voor personen

die hun vermogen bij stromannen hebben 'geparkeerd'. In deze gevallen is, volgens

degenen die wij over dit onderwerp hebben gesproken, in beginsel de politie de

aangewezen partij om nader financieel onderzoek te doen. Het is echter de vraag of

dit niet al te ambitieus is, mede gezien de bevinding (zie hoofdstuk 5) dat de politie
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geneigd is erg zaaksgericht te denken, waardoor een zaak waarvan het pv is gesloten,

in de regel als afgerond wordt beschouwd.

Een tweede knelpunt is gelegen in de reeds in hoofdstuk 6 vermelde omstandigheid

dat politie en justitie in het laatste stadium van de rechtshandhaving over te weinig

specifieke bevoegdheden beschikken om hernieuwd onderzoek te doen." Ook in

het rapport van het project Financieel rechercheren (1997) wordt dit probleem

gesignaleerd. Een aantal respondenten heeft, teneinde dit knelpunt te verlichten,

een lans gebroken voor het instellen van een sfo in de executiefase. In paragraaf

6.2.3 is deze optie reeds besproken. Geconcludeerd is daar dat voor een dergelijk

voorstel onvoldoende draagvlak bestaat.

Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat de crux van de problematiek schuilt

in het gegeven dat vanaf de opsporingsfase te weinig geanticipeerd wordt op de te

verwachten executieproblematiek. Binnen alle schakels van de strafrechtsketen

wordt onvoldoende rekening gehouden met de tenuitvoerlegging van ontnemings-

sancties. Tijdens de opsporing en de 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. Dat de noodzaak hiertoe klemt, is ook al in

hoofdstuk 7 aan de orde geweest naar aanleiding van het arrest van de HR dat bij

de vaststelling van de betalingsverplichting rekening met de draagkracht van de

betrokkene gehouden dient te worden.

Executoriale verkoop

Krachtens de werkafspraken tussen het BOOM en de Dienst der Domeinen draagt de

laatste instantie zelf zorg voor het veilen van de bij de verschillende vestigingen ter

bewaring ondergebrachte in beslag genomen voorwerpen. Alleen indien er sprake is

van bijzondere voorwerpen (zoals beeldende kunst) is de inbreng van derden, in

casu een particulier veilinghuis, geboden.

Bij de executoriale verkoop van conservatoir beslagen goederen is de aanwezigheid

van een gerechtsdeurwaarder verplicht. Deze maakt ten aanzien van elk verkocht

voorwerp een pv op. De aanwezigheid van een deurwaarder brengt extra kosten met

zich: voor de veiling van een 'gemiddeld' aantal in beslag genomen voorwerpen

brengt een deurwaarder al snel ƒ1.000 in rekening.

De Dienst der Domeinen verkopen in de regel bij openbare inschrijving. Volgens ver-

tegenwoordigers van de dienst is om een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen,

dit systeem te prefereren boven dat van verkoop bij opbod. Niettemin wordt door

het BOOM zo nu en dan aangestuurd op verkoop via de laatste veilingconstructie. De

regie is in die gevallen in handen van partners uit de private sector.

11 Zoals is vermeld in hoofdstuk 7, beschikt de belastingdeurwaarder wel over een aantal specifieke

onderzoeksmogelijkheden om in de executiefase de vermogenspositie van de betrokkene in kaart te

brengen.
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De perceptie van gedetineerden op inning en incasso

Uit het onderzoek van Vruggink en van Dijk (1998) komt naar voren dat gedetineer-

den nauwelijks op de hoogte zijn van de procedure van de executie van de ont-

nemingsmaatregel. De eerste aanschrijving van het CJIB wordt veelal met ongeloof

ontvangen. 'Hoe moet ik binnen dertig dagen betalen als ik vastzit?', is de door

voornoemde auteurs meest beluisterde reactie. De meeste gedetineerden leggen

de aanschrijving van het CJIB overigens achteloos naast zich neer. Zij wensen zich

gedurende de detentieperiode het hoofd niet te breken over de consequenties van

de ontnemingsmaatregel, te meer daar zij zich vaak al geconfronteerd zien met

andere schuldeisers, ook uit het criminele milieu. Crediteuren uit de laatste cate-.

gorie baren hen over het algemeen meer zorgen dan de Staat der Nederlanden.

Het gegeven dat eventueel een betalingsregeling met het CJIB kan worden getroffen,

is bij vele gedetineerden onbekend. Voorlichting hieromtrent wordt nauwelijks

gegeven, ook niet van de zijde van de advocatuur.

8.3.2 Vervangende hechtenis

Het beleidsmatige uitgangspunt is dat de vervangende hechtenis slechts wordt inge-

zet indien blijkt dat een veroordeelde wel kan, maar niet wil betalen (zie paragraaf

8.1). Zelfs in de gevallen die zich in beginsel voor toepassing van de vervangende

hechtenis lenen, blijkt dat er de nodige terughoudendheid aan de dag wordt gelegd.

Het feit dat door de landelijke executie-ovj en het CJIB tot op heden slechts eenmaal

is gepoogd op vervangende hechtenis aan te sturen, spreekt wat dat betreft

boekdelen.12

De reden waarom het OM zich zo gereserveerd opstelt ten aanzien van het dwang-

middel vervangende hechtenis, werd goed onder woorden gebracht door een van

onze respondenten: 'Vervangende hechtenis is echt de laatste optie in de rij. Je moet

alles geprobeerd hebben voordat je die stok achter de deur tevoorschijn tovert en

gebruikt. Goed beschouwd is toepassing van de vervangende hechtenis te beschou-

wen als een nederlaag, want je doet geen recht aan waar het bij het opleggen van de

ontnemingssanctie om te doen was: het herstel van de rechtmatige toestand.'

De meeste respondenten kunnen zich in dit het uitgangspunt (het niet te pas en te

onpas aanwenden van de vervangende hechtenis) vinden, al zijn sommigen van

mening dat het OM wel heel voorzichtig met het dwangmiddel omspringt. In hun

optiek is de tijd rijp om 'een paar keer goed de tanden te laten zien, zodat veroor-

deelden weten dat het ons ernst is en de vervangende hechtenis meer is dan een

papieren tijger', zoals een respondent deze opvatting beeldend samenvatte. Behalve

de preventieve werking die aan de vervangende hechtenis wordt toegeschreven,

wordt toepassing van het middel ook bepleit op grond van het beginsel van rechts-

gelijkheid. In een van de in het kader van dit onderzoek bestudeerde casus komt

12 Het is in dit geval overigens bij een poging gebleven doordat de veroordeelde failliet ging.
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nadrukkelijk naar voren waarop dit argument is gebaseerd. De desbetreffende casus

behelsde het volgende.

Twee hoofdverdachten van een zeer gewelddadige roofoverval worden in eerste

en tweede aanleg veroordeeld tot langdurige vrijheidsstraffen. De buit is slechts

voor een klein deel teruggevonden. Het OM besluit tegen beide hoofdverdachten

een ontnemingsprocedure te starten. De eerste verdachte stelt zich in het finan-

ciële onderzoek tamelijk cooperatief op, met als gevolg dat een redelijk inzicht

kan worden verkregen in zijn vermogenspositie en, minstens zo belangrijk, enke-

le zeer waardevolle voorwerpen in het buitenland in beslag genomen kunnen

worden. De tweede verdachte volhardt daarentegen in zwijgen en heeft zijn

vermogenspositie dusdanig afgeschermd dat daarover nauwelijks iets bekend

wordt, laat staan dat er vermogensbestanddelen van hem in beslag genomen

kunnen worden. Tot grote onvrede van de zaaks-ovj dreigt nu de situatie te

ontstaan dat het wvv van degene die aan het onderzoek heeft meegewerkt, kan

worden ontnomen, terwijl het vermogen van de niet-cooperatieve verdachte,

onaangetast blijft. De zaaks-ovj zegt het onverteerbaar te vinden wanneer

ten aanzien van de tweede verdachte het dwangmiddel vervangende hechtenis

achterwege blijft.

Aan het op ruimere schaal toepassen van de vervangende hechtenis zit wel een

keerzijde, want, zoals is aangegeven in paragraaf 5.2.3, zijn veel rechters de mening

toegedaan dat in dit dwangmiddel een sterk punitief element verscholen zit. De

moeite die rechters blijken te hebben met de vervangende hechtenis, heeft zich

onder meer gemanifesteerd in gerechtelijke uitspraken, waarbij de vervangende

hechtenis op één dag werd gesteld, of waarbij zelfs geheel van het bepalen van

vervangende hechtenis werd afgezien.

In het tweede interimrapport (Nelen en Sabee, 1996) is vastgesteld dat de meeste be-

trokkenen niet gelukkig zijn met het in artikel 24c lid 3 Sr vervatte uitgangspunt dat

de duur van de vervangende hechtenis niet wordt verminderd door het voldoen van

slechts een gedeelte van het bedrag van de ontnemingsmaatregel. Aangezien in de

omrekeningstabel van het OM het aantal dagen vervangende hechtenis gerelateerd is

aan de hoogte van het ontnemingsbedrag, impliceert dit uitgangspunt dat iemand

aan wie bijvoorbeeld een ontnemingsmaatregel is opgelegd van 5 miljoen gulden

en die daarvan reeds 4,5 miljoen gulden heeft voldaan, alsnog zes jaar vervangende

hechtenis zou moeten uitzitten. Deze consequentie wordt als onbillijk ervaren en

stuit vooral onder rechters op weerstand. Een neveneffect dat het omstreden wette-

lijke voorschrift aangaande de gedeeltelijke kwijting met zich kan brengen, is dat

advocaten hun cliënten zullen adviseren om dan maar liever niets te betalen.

Immers, de vervangende hechtenis blijft even hoog. Het CJIB ziet vooral voordelen

in een strikte toepassing van de wettelijke bepaling, aangezien hierdoor de veroor-

deelde onder druk gehouden kan worden om toch vooral aan de afbetalingsregeling

te voldoen.
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Als laatste punt ten aanzien van de vervangende hechtenis willen we wijzen op de

moeilijkheid die kan ontstaan wanneer toepassing van de vervangende hechtenis

botst met het principe van detentiefasering. Het laatste houdt in dat delinquenten

gedurende de detentie fasegewijs op hun vrijheid en terugkeer in de maatschappij

worden voorbereid. In theorie is het denkbaar dat een veroordeelde reeds in een

open inrichting verblijft of dagdetentie ondergaat, terwijl hem nog een aantal jaren

vervangende hechtenis boven het hoofd hangt.

De perceptie van gedetineerden op vervangende hechtenis

De vervangende hechtenis is het thema dat de respondenten van Vruggink en Van

Dijk (1998) het meeste bezighoudt. Bij gebrek aan enig inzicht in wat hen op ont-

nemingsgebied te wachten staat, vreest een niet gering aantal van de ondervraagde

gedetineerden dat de vervangende hechtenis aansluitend aan de vrijheidsstraf zal

moeten worden uitgezeten en dat dit gevolgen heeft voor verlofregelingen. Afgezien

van de hierboven genoemde onzekerheden ten aanzien van de detentiefasering,

wordt het vooruitzicht om eventueel langer ingesloten te zijn dan verwacht, als

bijzonder onaangenaam ervaren.

De auteurs troffen onder hun respondenten ook enkele gedetineerden aan die met

uitzetting werden bedreigd. Deze vrezen dat, bij gebrek aan mogelijkheden om met

hen een betalingsregeling te treffen, het dwangmiddel vervangende hechtenis

onverkort en aansluitend aan de vrijheidsstraf zal worden ingezet. De kans daarop

is overigens niet erg groot: tot dusverre zijn personen die aan het bovengenoemde

profiel beantwoorden, na verloop van de detentie het land uitgezet en is de vorde-

ring van het CJIB inzake de ontnemingsmaatregel als oninbaar afgeboekt.

De gedetineerden blijken ook geen weet te hebben van het feit dat de vervangende

hechtenis de betalingsverplichting tenietdoet. Uit een door ons bestudeerde casus

blijkt zelfs dat raadslieden hiervan soms ook niet op de hoogte zijn. Zo kreeg een

raadsman zijn cliënt, die op grond van het opsporingsregister op Schiphol was aan-

gehouden, na betaling van een geldbedrag vrij nadat hij vier dagen in vervangende

hechtenis had gezeten. De advocaat dacht zijn cliënt hiermee een dienst te hebben

bewezen, maar ging er daarbij ten onrechte vanuit dat de vervangende hechtenis

zuiver als een strafrechtelijk variant van gijzeling in civilibus moet worden gezien en

dat er na uitzitting daarvan nog een vordering van de Staat op zijn cliënt zou rusten.

8.4 Recapitulatie

De verantwoordelijkheid voor de executie van ontnemingsmaatregelen berust bij de

landelijke executie-ovj. Deze officier is gelieerd aan het BOOM en werkt nauw samen

met de instantie die de uitvoering van het executiebeleid voor zijn rekening neemt,

het CJIB. Deze centralisatie beoogt een eenduidig, landelijk geldend executiebeleid

en is een direct gevolg van het door het college van pg's vastgestelde excutiebeleid

dat per 1 januari 1996 in werking is getreden.
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Een van de uitgangspunten is dat de ontnemingsmaatregelen zo snel mogelijk wor-

den geëxecuteerd, waarbij het aan de lokale parkketen is om vast te stellen of een

ontnemingsmaatregel onherroepelijk en daarmee executeerbaar is. Voor gevallen

waar ten aanzien van dezelfde veroordeelde verscheidene vorderingen openstaan,

is bepaald dat ontneming na 'Terwee' en de geldboete komt, maar voorgaat op een

opgelegde sanctie in het kader van de Wet-Mulder. Een belangrijk aspect van het

beleid is daarnaast 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 de maatregel te voldoen. Overigens

blijven de lokale parketten zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van schikkin-

gen en transacties.

Uit de cijfermatige gegevens van het CJIB over de laatste drie kalenderjaren blijkt dat

de tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatreregelen de nodige tijd in beslag neemt.

Zo kwam naar voren dat er van de voor executie vatbare zaken die in 1995 aan het

CJIB werden overgedragen, begin dit jaar krap eenderde deel is afgedaan. De

constatering dat de afhandeling van de in 1996 en 1997 ingestroomde zaken wat

vlotter is verlopen, dient in het licht geplaatst te worden van de omstandigheid dat

de instroom van zaken in toenemende mate betrekking heeft op maatregelen die

relatief gering van omvang zijn. Het leeuwendeel van de zaken betreft executeerbare

maatregelen van minder dan ƒ20.000.

Vanuit een financiële invalshoek is geconstateerd dat over de jaren 1995 t/m 1997

29% van het totaalbedrag aan vorderingen is afgedaan. Dat grotere zaken het

gemiddelde drastisch kunnen beïnvloeden, moge blijken uit het feit dat een grote

zaak uit 1997 45% van de afdoeningen uit dat jaar vertegenwoordigt.

De informatievoorziening van de parketten, die verantwoordelijk zijn voor de vast-

stelling 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 CIIB kunnen worden overgedragen.

Een tweede belangrijk knelpunt manifesteert zich bij het in kaart brengen van de

vermogenspositie van veroordeelden en komt in het bijzonder bij personen met een

niet-Nederlandse nationaliteit en bij personen die hun vermogen bij 'stromannen'

hebben geparkeerd, pregnant naar voren. De crux van de problematiek schuilt in het

gegeven dat vanaf de opsporingsfase te weinig geanticipeerd wordt op de te verwach-

ten executieproblematiek. Tijdens de opsporing en de vervolging is de aandacht te

eenzijdig gericht op het vaststellen van de hoogte van het wvv en heeft men onvol-

doende 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
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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 toe-

.gedaan dat in dit dwangmiddel een sterk punitief element verscholen zit.

Op basis van hun onderzoek onder gedetineerden concluderen Vruggink en Van Dijk

(1998) dat deze populatie weinig kennis van zaken heeft over voordeelsontneming

in het algemeen en de executie van vermogenssancties in het bijzonder. Een niet

gering aantal gedetineerden vreest de vervangende hechtenis aansluitend aan de

vrijheidsstraf te moeten uitzitten. Ook het gegeven dat een betalingsregeling kan

worden getroffen, blijkt velen onbekend. Gezien deze constaringen - gevoegd bij

de conclusie in hoofdstuk 5 dat ook advocaten vaak nauwelijks op de hoogte zijn

van diverse aspecten van de ontnemingswetgeving - verdient het aanbeveling om

veroordeelden op een actievere wijze voor te lichten omtrent de gevolgen van een

opgelegde ontnemingsmaatregel.



9

Ontneming in internationaal

perspectief

Ontneming van wvv houdt niet op aan de grenzen van Nederland. Integendeel,

voor criminele ondernemers vormen landsgrenzen vandaag de dag noch voor het

plegen van delicten, noch voor de neerslag van de daarmee verworven winsten,

een barrière van betekenis. Hoewel harde gegevens hieromtrent ontbreken, wordt

vermoed dat een aanzienlijk deel van de gegenereerde criminele winsten wordt

weggesluisd naar het buitenland. Een deel daarvan wordt aldaar geïnvesteerd,

terwijl een ander, niet nader te bepalen deel via een 'witwaslus' weer terugkeert in

de Nederlandse economie.

Teneinde zicht te krijgen op de vermogenspositie van criminelen, de elders ge-

parkeerde vermogensbestanddelen en om inbeslagneming van deze voorwerpen

mogelijk te maken, is internationale samenwerking een conditio sine qua non. Zoals

beknopt is beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, heeft de intentie om in inter-

nationaal verband de georganiseerde criminaliteit te bestrijden, geresulteerd in het

sluiten van een aantal (multilaterale en bilaterale) verdragen. Als uitvloeisel van

deze verdragen is de Nederlandse wetgeving aangepast teneinde internationale

samenwerking op ontnemingsgebied te bevorderen.

In dit hoofdstuk zal de internationale component van de ontnemingsproblematiek

onder de loep worden genomen. Na een inleidende beschouwing over de verdrags-

rechtelijke fundamenten waarop de internationale samenwerking rust, zal in para-

graaf 9.2 aandacht worden besteed aan de wijze waarop Nederland gevolg geeft aan

inkomende rechtshulpverzoeken van andere landen op ontnemingsgebied.

Paragraaf 9.3 is gewijd aan de uitgaande rechtshulpverzoeken op dit terrein. Aan

het laatste aspect wordt de meeste aandacht besteed, niet alleen omdat het aantal

uitgaande rechtshulpverzoeken dat van de inkomende rechtshulpverzoeken over-

stijgt, maar ook omdat de opsporingsinstanties en het OM bij het doen van financieel

onderzoek in Nederland met enige regelmaat geconfronteerd worden met'uitlopers'

naar het buitenland. De beschouwing over de uitgaande rechtshulpverzoeken vindt,

analoog aan de opbouw van hoofdstuk 5, plaats aan de hand van de driedeling

kennen, kunnen en willen.

9.1 De fundamenten van internationale samenwerking

Internationale samenwerking tussen de verschillende staten op strafrechtelijk

gebied vindt plaats op het gebied van uitlevering, kleine rechtshulp, overdracht of

overname van strafvervolging en de overdracht of overname van strafexecutie.' De

samenwerking op het gebied van afromen van criminele winsten speelt zich voor-
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namelijk af in de sfeer van de kleine - ook wel aangeduid als secundaire - rechts-

hulp. Deze vorm van rechtshulp heeft betrekking op de informatie-uitwisseling en

bewijsvergaring door middel van getuigenverhoor, taps, observaties enzovoort. De

(klassieke) inbeslagneming ten behoeve van de bewijsondersteuning valt ook onder

deze noemer. Het leggen van conservatoir beslag moet hiervan onderscheiden

worden. Het feit dat met deze beslagvorm vooruitgelopen wordt op de overdracht

van de tenuitvoerlegging van de ontnemingssanctie aan een andere staat - althans

voor dat deel dat conservatoir beslagen is -, maakt het tot een vorm van primaire

rechtshulp. Hieronder wordt verstaan dat een onderdeel van het strafproces door

een andere staat in zijn geheel wordt overgenomen. Op primaire rechtshulp zijn

andere verdragen van toepassing dan op secundaire rechtshulp.

Behalve het genoemde onderscheid is het van belang een differentiatie aan te bren-

gen tussen inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken: in het eerste geval wordt

aan de Nederlandse staat om medewerking gevraagd door een andere staat, in het

tweede geval is Nederland de verzoekende partij.

In hoofdstuk 2 is al gerefereerd aan de twee belangrijkste multilaterale verdragen op

basis waarvan samenwerking op het gebied van de voordeelsontneming kan plaats-

vinden: het Verdrag van Wenen van 1988 en het Verdrag van Straatsburg van 1990.

Bij het eerste verdrag zijn inmiddels meer dan 120 landen partij, al hebben er veel

hun nationale wetgeving nog niet aangepast om aan de uit dit verdrag voortvloei-

ende verplichtingen te kunnen voldoen. Bij het onder auspiciën van de Raad van

Europa totstandgekomen Verdrag van Straatsburg, dat zich in tegenstelling tot het

Verdrag van Wenen niet alleen uitstrekt tot drugsgerelateerde criminaliteit, zijn tot

dusverre twintig staten als partij aangesloten, waaronder Nederland.

Behalve de genoemde multilaterale verdragen heeft Nederland (aanvullende) bilate-

rale verdragen op dit gebied gesloten met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.2

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ter aanvulling en vergemakkelijking

van de werking van het Verdrag van Straatsburg; Londen, 15 september 1993

(in werking getreden op 2 juni 1994).

- Overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika inzake de

wederzijdse samenwerking bij de opsporing, de inbeslagneming en de confis-

catie van de opbrengsten van en de hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven

1 Deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op een artikel van Koers (1997) en de bijdrage van

Ruyters aan het rapport van het project Financieel rechercheren (1997).

2 In dit verband kan ook gewezen worden op de bilaterale verdragen inzake de wederzijdse rechtshulp in

strafzaken die zijn gesloten met respectievelijk Australië (Canberra, 26 oktober 1988; in werking

getreden op 1 juni 1991) en Canada (Den Haag, 1 mei 1991; in werking getreden op 1 mei 1992). Deze

voorzien in de mogelijkheid om in het kader van rechtshulp de baten van strafbare feiten op te sporen,

daarop beslag te leggen en deze op grond van een beslissing in de verzoekende staat verbeurd te

verklaren.
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en de verdeling van geconfisqueerde voorwerpen; Washington, 20 november

1992 (in werking getreden op 31 juli 1994).

De in Nederland vigerende uitvoeringswetgeving op het gebied van het in internatio-

naal verband ontnemen van wvv - te vinden in de Wet Overdracht tenuitvoerlegging

strafvonnissen (WOTS) en het Wetboek van Strafvordering - is een half jaar later in

werking getreden dan de nationale ontnemingswetgeving, te weten op 1 september

1993. Op basis van de woTS kan Nederland ten behoeve van buitenlandse autori-

teiten de volgende medewerking verlenen: een sfo instellen, conservatoir beslag

leggen en buitenlandse ontnemingsbeslissingen tenuitvoerleggen. Bovendien voor-

ziet het Wetboek van Strafvordering (artikel 552t e.v. Sv) erin dat de strafvervolging -

zowel ten aanzien van de hoofdzaak als de ontnemingsprocedure - kan worden over-

gedragen aan danwel overgenomen van andere staten.

9.2 Inkomende rechtshulpverzoeken

Wil Nederland andere staten ertoe bewegen om rechtshulp op het gebied van ont-

neming te verlenen, dan is een minimumvereiste dat Nederland op zijn beurt kan en

wil voldoen aan verzoeken van verdragspartners. Blijkens het eindrapport van het

project Financieel rechercheren (1997) is tot op heden nog niet gebleken dat onze

uitvoeringswetgeving een obstakel vormt om aan verzoeken van andere landen om

rechtshulp te kunnen voldoen. Integendeel, in het genoemde rapport wordt gecon-

cludeerd dat de Nederlandse uitvoeringswetgeving in alle opzichten voldoet aan de

internationale eisen. Hieraan kan worden toegevoegd dat de Financial Action Task

Force on Money Laundering (FATF) een lovend rapport heeft uitgebracht over het

wettelijke stelsel in Nederland op het gebied van de financieel-strafrechtelijke

aanpak van ernstige vormen van criminaliteit en de uitvoering daarvan (Financial

Action Task Force on Money Laundering, 1998). Deze evaluatie vond plaats in het

kader van de zogenaamde peer-monitoring: de 26 landen die tot de FATF zijn toe-

gelaten, spreken elkaar aan op het ratificeren van verdragen en de wijze waarop deze

worden geïmplementeerd. Deze werkwijze is overgenomen door de lidstaten van de

EU. In een aanbeveling van de 'High Level Group' in het Actieplan ter bestrijding van

de georganiseerde criminaliteit wordt voorgesteld wederzijds te evalueren hoe

tussen de landen van de EU de internationale instrumenten ter bestrijding van de

criminaliteit ten uitvoer worden gelegd en toegepast. Dit actieplan en daarmee de

genoemde aanbeveling zijn bij het Verdrag van Amsterdam aangenomen en worden

thans verder uitgewerkt (Project Financieel rechercheren, 1997).3

Sedert de inwerkingtreding van de internationale ontnemingswetgeving in septem-

ber 1993 heeft Nederland nog betrekkelijk weinig verzoeken van andere staten

3 Inmiddels is van Nederlandse zijde de enquéte, die deel uitmaakt van de in het actieplan voorgestelde

wederzijdse evaluatie, ingevuld. In september 1998 zal Nederland door een buitenlandse onderzoeks-

delegatie worden bezocht.
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ontvangen om rechtshulp te verlenen in ontnemingszaken.4 De meeste verzoeken
hadden betrekking op het leggen van conservatoir beslag op zich in Nederland

bevindende voorwerpen.

Teneinde een indruk te geven van het type van rechtshulpverzoeken waarmee de

Nederlandse staat de afgelopen jaren is geconfronteerd, geven we hieronder twee

gevalsbeschrijvingen beknopt weer.

Een van de interessantste zaken gedurende de afgelopen jaren betrof een inko-

mend rechtshulpverzoek van de Verenigde Staten begin 1994 inzake de inbeslag-

neming van een zeewaardig zeiljacht dat toebehoorde aan een - op dat moment

voortvluchtige - persoon die verdacht werd van grootschalige handel in soft-

drugs. De Amerikanen drongen erop aan om het schip in verzekerde bewaring te

houden totdat het overeenkomstig de wetgeving van de Verenigde Staten ver-

beurd verklaard kon worden.5 Op grond van artikel 13b WOTS kon Nederland

aan dat verzoek voldoen en het zeiljacht werd ex artikel 94a Sv conservatoir in

beslag genomen. Het wachten was vervolgens op de forfeiture order uit de

Verenigde Staten en de procedure dienaangaande duurde tot eind 1997.6

Gedurende de gehele periode lag het schip in Nederland aan de ketting, hetgeen

aanzienlijke kosten met zich heeft gebracht.

Het jacht, dat bij inbeslagneming getaxeerd werd op 2 miljoen gulden, is uit-

gewonnen door een advocaat die nog een civiele vordering op de betrokkene

had en bracht ongeveer ƒ850.000 op. Door een aantal respondenten is overigens

betwijfeld of met de openbare verkoop van het schip het maximale rendement is

behaald. Hoe de Amerikanen over de afwikkeling van deze zaak denken, is

onbekend.

Een tweede - in het bijzonder in juridisch opzicht - interessante casus betrof

een rechtshulpverzoek, wederom afkomstig uit de Verenigde Staten, om beslag

4 Het precieze aantal viel helaas niet te achterhalen. Om toch een indicatie te geven: we spreken hier over

hooguit enkele tientallen rechtshulpverzoeken.

5 Er was de Amerikanen aanvankelijk veel aan gelegen het schip naar de Verenigde Staten te doen slepen

om het aldaar uit te winnen. Het zeiljacht was namelijk gedurende enige tijd ook onderwerp van een in

rem procedure, dat wil zeggen een civielrechtelijke procedure waarbij niet tegen een verdachte wordt

geprocedeerd, maar tegen een voorwerp, in casu het jacht. Voor deze procedure is het noodzakelijk dat

het voorwerp fysiek in de Verenigde Staten aanwezig is. Artikel 13c WOTS maakt de overdracht van een

in beslag genomen voorwerp aan de verzoekende staat in beginsel mogelijk, mits daartoe rechterlijk

verlof is verleend en de Amerikaanse autoriteiten voor de overbrenging ermee zouden instemmen een

door Nederland vast te stellen bedrag te betalen. De in rem procedure is uiteindelijk niet doorgezet.

De Amerikanen hebben alleen de (strafrechtelijke) kaart van de forfeiture order, ofwel de verbeurd-

verklaring, nog uit willen spelen.

6 De Verenigde Staten veronderschuldigden zich voor het langdurige verloop van de procedure: 'Sorry,

this*is dragging on forever.' Een van de redenen waarom een en ander zo veel tijd in beslag nam, was

gelegen in het feit dat de verdachte eerst door Zwitserland moest worden uitgeleverd aan de Verenigde

Staten.
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te leggen op een geldbedrag dat op een rekening stond van een Nederlandse

bank. De rekening in kwestie stond op naam van een arts die verdacht werd

van betrokkenheid bij een omvangrijke fraude. In februari 1996 werd beslag

gelegd op een bedrag van ruim 2 miljoen gulden. In mei van dat jaar kwam de

Amerikaanse rechtbank tot een uitspraak in de ontnemingsprocedure, waaruit

een betalingsverplichting van US $ 500.000 voortvloeide. Het beslag is daarop

teruggebracht tot de hoogte van de betalingsverplichting. Dit geld is vervolgens

- op basis van een Amerikaanse forfeiture order- verbeurd verklaard.

De betekening van de gerechtelijke uitspraak aan de verdachte leverde nog een

aanzienlijk probleem op, aangezien de betrokkene zich niet langer in de Verenig-

de Staten bevond. Het gevolg daarvan is dat de $ 500.000 zich nog steeds in

Nederland bevinden. Nu dient beslist te worden hoe deze zaak verder zal

worden afgewikkeld en, in het bijzonder, hoe de opbrengsten tussen de beide

landen zullen worden verdeeld.

Het feit dat in de laatste casus gesproken wordt over de verdeling van de opbreng-

sten is in die zin uniek, dat Nederland in de in paragraaf 9.1 genoemde bilaterale

verdragen met twee landen, te weten de Verenigde Staten en Groot-Brittannië,

hieromtrent expliciete afspraken heeft gemaakt. Uitdrukkelijk is daarbij bepaald

dat over de verdeling van opbrengsten uitsluitend op departementsniveau wordt

onderhandeld. In de praktijk moet per geval de afweging moet worden gemaakt

welk deel van de opbrengsten aan de Verenigde Staten of Groot-Brittannië toekomt,

danwel in de Nederlandse staatskas vloeit. Tot dusverre is nog geen geval van asset

sharing bekend.

In de multilaterale verdragen van Wenen en Straatsburg is wat de verdeling van de

opbrengsten betreft, niet meer geregeld dan dat de staat waarin de geconfisceerde

criminele winsten zich bevinden, zelf bepaalt wat er met die opbrengsten gebeurt.

Tenzij er tussen staten onderling hieromtrent specifieke regelingen zijn getroffen,

zoals met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, vallen de opbrengsten in begin-

sel toe aan de staat waarin ontnemingsbeslissingen ten uitvoer worden gelegd. In

paragraaf 8.2 is hiervan reeds een treffend voorbeeld gegeven: bij de executie van

een in Nederland uitgeprocedeerde ontnemingszaak vloeide 5,6 miljoen gulden in

de staatskas van Luxemburg.

Zoals gesteld is aan het begin van deze paragraaf, berust internationale samenwer-

king op het beginsel van reciprociteit. Andere staten zullen eerder bereid zijn op

rechtshulpverzoeken van Nederlandse zijde in te gaan naarmate zij sterker het

gevoel hebben dat de justitiële autoriteiten in Nederland serieus werk wensen te

maken met de door henzelf ingediende rechtshulpverzoeken. Volgens verschillende

respondenten schort het nog wel eens aan het laatste. Zij wijzen erop dat de kritiek,

die binnen de politie en het OM nog wel eens te beluisteren valt, als zouden bepaal-

de staten moeizaam tot medewerking aan Nederlandse rechtshulpverzoeken te

bewegen zijn, eenzijdig is. In hun optiek moeten deze critici de hand in eigen
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boezem steken, want ook de Nederlandse autoriteiten zouden op dit terrein niet
altijd even voortvarend te werk gaan.?

9.3 Uitgaande rechtshulpverzoeken

9.3.1 Kennen

220

Door diverse respondenten is erop gewezen dat het deskundigheidsniveau binnen

het OM en de opsporingsdiensten op het gebied van de internationale rechtshulp

betrekkelijk laag is. De combinatie van expertise op het terrein van het internatio-

nale recht en dat van de ontnemingswetgeving is, zo blijkt uit het onderzoeksmate-

riaal, al helemaal een schaars goed. Weliswaar beschikken alle parketten over de

Handleiding Internationale Rechtshulp in Strafzaken, waarin een afzonderlijk

hoofdstuk over ontneming internationaal is opgenomen, maar veel praktijkervaring

hebben de meeste ovj's met deze materie nog niet opgedaan. Als er al sprake is van

ontnemingsactiviteiten in het buitenland, blijken bijvoorbeeld ovj's en opsporings-

ambtenaren bovendien nogal eens op eigen houtje in het buitenland 'ten strijde te

trekken' zonder zich op voorhand te vergewissen wat de mogelijkheden en de

risico's daarvan zijn. Naar het oordeel van de meeste respondenten die zich over

ontneming in internationaal perspectief hebben uitgelaten, komt het nog te vaak

voor dat ovj's worden opgestuwd door opsporingsambtenaren en zich laten verlei-

den tot het instigeren van activiteiten in het buitenland zonder daarop op voorhand

een kosten-batenanalyse los te laten. Vooral voor de consequenties van inbeslag-

neming in het buitenland zou te weinig oog bestaan.

Uit de interviews is af te leiden dat er in het veld behoefte bestaat aan een centraal

aanspreekpunt, dat informatie kan verschaffen over de specifieke mogelijk- en on-

mogelijkheden van het entameren van ontnemingsactiviteiten in bepaalde landen.

In beginsel is een dergelijk aanspreekpunt reeds voorhanden in de vorm van het

Bureau Internationale Rechtshulp Strafzaken (BIAS) van het ministerie van justitie.

Dit bureau is immers de 'centrale autoriteit' met betrekking tot de rechtshulp. Deels

vloeit deze functie voort uit de verantwoordelijkheid die aan de minister van justitie

wordt toegekend in de diverse verdragen. Deels is deze functie de consequentie van

de nationale wettelijke regelingen op het gebied van de internationale rechtshulp.

Zo is het ingevolge de WOTS voorbehouden aan de minister van justitie om na advies

van het OM te beslissen of een vonnis wordt overgedragen aan het buitenland.

Rechtshulpverzoeken waarmee een ontnemingsmaatregel wordt overgedragen,

kunnen derhalve alleen door tussenkomst van het BIRS worden verzonden.

Ontnemingsrechtshulpverzoeken waarin om conservatoir beslag wordt gevraagd,

7 Afgaande op de planning- en controlebrief van 1998 van het college van pg's, waarin een snelle

afhandeling van inkomende rechtshulpverzoeken expliciet als doelstelling wordt vermeld, blijkt het

belang van het beginsel van wederkerigheid binnen het OM te worden onderkend.
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kunnen in spoedeisende gevallen rechtstreeks aan de justitiële autoriteiten in het

buitenland worden gericht. Gelet op de ministeriële verantwoordelijkheid zou idea-

liter een afschrift van een dergelijk verzoek aan het BIRS moeten worden gezonden,

maar in de praktijk wordt dat nog wel eens nagelaten. Afgezien van het feit dat het

BIRS als gevolg hiervan niet beschikt over een volledig overzicht van de uitgaande

ontnemingsrechtshulpverzoeken, wordt het bureau zo nu en dan onaangenaam

verrast door de negatieve gevolgen die solistische acties vanuit het veld blijken te

hebben op de internationale politieke verhoudingen.
Hoewel geen enkele respondent de positie van het BIRS in het internationale krach-

tenspel ter discussie heeft gesteld, is wel door diverse respondenten opgemerkt dat

dit bureau zich te afwachtend opstelt en te ver af staat van de praktijk om alle ge-

vraagde faciliteiten te kunnen bieden. Het gaat de betrokkenen daarbij niet primair

om meer informatie van juridisch-technische aard - het niveau daarvan wordt over

het algemeen positief gewaardeerd -, maar om gegevens die betrekking hebben op

de meest geëigende wijze van manoeuvreren in een aantal landen. Een respondent

bracht dit als volgt onder woorden.'Het BIRS investeert te weinig in de buitenlandse

contacten, in de kanalen die moeten worden aangeboord om deuren geopend te

krijgen. Er reizen voortdurend Nederlandse delegaties - ovj's, rc's en opsporings-

ambtenaren - de wereld af, die daarbij een schat aan ervaring opdoen en netwerken

opbouwen. Die delegaties zou je standaard moeten "debriefen" en de relevante in-

formatie opslaan in een centrale database. Andere ovj's, rc's en opsporingsdiensten

kunnen daar dan tezijnertijd weer hun voordeel mee doen.'

De kans bestaat dat aan de wens om een informatiepunt te realiseren al op betrek-

kelijk korte termijn tegemoetgekomen gaat worden. In het eindrapport van het

project Financieel rechercheren (1997) is namelijk de aanbeveling gedaan om het

BIRS en het BOOM een informatieknooppunt te doen realiseren met betrekking tot

internationale (uitgaande) rechtshulp op het gebied van ontneming.8 Verder wordt

gewezen op een aantal positieve ontwikkelingen. Gerefereerd wordt daarbij in het

bijzonder op de tendens om te komen tot:

- een concentratie van rechtshulp op de parketten in de vorm van het aanwijzen

van (gespecialiseerde) ovj's en parketsecretarissen;

- een concentratie bij de politie ten behoeve van de uitvoering van de rechtshulp

in de vorm van speciale bureaus die de uitvoering coordineren;

- een centraal landelijk registratie- en controlesysteem voor de rechtshulp

(landelijk uniform registratiesysteem voor de afdoening van internationale

rechtshulpverzoeken (LURIS));

8 Tijdens de vergadering van het LOO d.d. 11 juni 1998 is besloten om aan het college van pg's de

aanbeveling te doen om in de ontnemingsrichtlijn een paragraaf' internationaal' op te nemen waarin

het OM wordt gewezen op de helpdeskfunctie die het BIRS (ook) op het gebied van internationale

ontneming vervult en waarin het OM wordt opgedragen het BIRS ten behoeve van het vervullen van die

helpdeskfunctie van alle relevante informatie te voorzien.
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een uitbreiding van het cursusaanbod; ontneming internationaal is reeds een

vast onderdeel van de meerdaagse SSR-cursus 'internationale rechtshulp' en

maakt ook deel uit van de nieuwe, in samenwerking met het BOOM ontwikkelde,

cursus Ontneming voor gevorderden.

Ter afsluiting van deze subparagraaf zij nog gewezen op de toegevoegde waarde die

veel respondenten toeschrijven aan het Kennissysteem Rechtshulp Internationale

Strafzaken (KRIS). Dit geautomatiseerde programma, dat ontwikkeld is door de DCRI

en het BIRS, bevat essentiële informatie op het gebied van de kleine rechtshulp en de

conservatoire inbeslagneming. Bovendien biedt het KRIS de mogelijkheid om staps-

gewijs een 'klein' rechtshulpverzoek en een verzoek tot conservatoir beslag zelf

samen te stellen en uit te draaien. Vooral vanwege de laatste optie wordt het kennis-

systeem in kringen van de politie, het OM en rc's als een belangrijk hulpmiddel

beschouwd.

9.3.2 Kunnen

Hierboven is vastgesteld dat in de uitvoeringspraktijk niet altijd even goed inzicht

bestaat in de (verdragsrechtelijke) mogelijkheden en beperkingen om in (bepaalde)

landen ontnemingsactiviteiten te ontplooien. Uit het eindrapport van het project

Financieel rechercheren (1997) kan worden afgeleid dat het van belang is een

onderscheid aan te brengen tussen rechtshulpverzoeken die gericht zijn aan:

- landen die partij zijn bij het Verdrag van Straatsburg;

- landen die partij zijn bij het Europees Rechtshulpverdrag;

- landen waarmee een bilaterale rechtshulprelatie bestaat;

- landen waarmee slechts op basis van het Verdrag van Wenen een rechtshulp-

relatie bestaat.

Met landen uit de laatste categorie doen zich de meeste problemen voor in de sfeer

van de ontnemingsrechtshulp. Zeker als er in een land uitvoeringswetgeving ont-

breekt om de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen in het eigen

rechtsstelsel te incorporeren, is de medewerking van die staat aan een rechtshulp-

verzoek uit Nederland ongewis. Het laatste betekent evenwel niet dat men in een

dergelijke situatie per definitie met lege handen staat. Zelfs indien een staat geen

partij is bij één van de in paragraaf 9.1 genoemde confiscatieverdragen, zijn soms

oplossingen denkbaar. Zo deed zich in een, eveneens door Koers (1996) beschreven,

casus de volgende situatie voor.

Begin 1994 werd Turkije door middel van een rechtshulpverzoek gevraagd om

een in Nederland gewezen ontnemingsvonnis te executeren. Omdat Turkije op

dat moment noch bij het Verdrag van Wenen, noch bij dat van Straatsburg partij

was9, werd het rechtshulpverzoek gebaseerd op een vrij onbekend en betrekke-

9 Sinds kort is Turkije wel partij bij het verdrag van Wenen. Uitvoeringswetgeving is in voorbereiding.
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lijk weinig gebruikt verdrag, te weten het uit 1970 stammende Europees Verdrag

inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen. Hoewel aan een ont-

nemingsmaatregel in de zin van artikel 36e Sr in dat verdrag niet gerefereerd

wordt, vormde dit gegeven voor de Turkse autoriteiten geen beletsel om aan het

rechtshulpverzoek te voldoen: zij vatten de ontnemingsmaatregel op als een

geldboete danwel als een vorm van verbeurdverklaring, en pasten de daarop van

toepassing zijnde bepalingen in het verdrag toe. De enige, uit het Turkse recht

voortvloeiende, voorwaarde die werd gesteld, was dat de in Nederland gedeti-

neerde veroordeelde zou worden gehoord over de in Turkije ten uitvoer te

leggen ontnemingssanctie. Hiertoe dienden de Turkse autoriteiten op hun beurt

een rechtshulpverzoek in bij Nederland. Het laatste rechtshulpverzoek was

gebaseerd op het Europees Rechtshulpverdrag. Nadat door Nederland aan dit

verzoek was voldaan, werden in Turkije een aantal banksaldi en onroerend goed

verbeurd verklaard.

In de zomer van 1998 stonden, voor zover door tussenkomst van het BIRS ontvangen,

39 ontnemingsrechtshulpverzoeken uit bij 12 landen. De meeste van deze verzoeken

zijn gericht aan Zwitserland, gevolgd door Spanje. De respondenten van het onder-

havige onderzoek hebben 19 landen genoemd waarmee in de sfeer van ontneming

op enigerlei wijze is samengewerkt.

Netwerken

De ervaring heeft inmiddels wel geleerd - ook de bovenstaande casus is daar een

goed voorbeeld van - dat bij een rechtshulpverzoek de kans op succes toeneemt

naarmate er directe contacten bestaan met de opsporingsambtenaren en justitiële

autoriteiten in het land waarnaar het rechtshulpverzoek uitgaat. Hiervoor is al

aangestipt dat verschillende ovj's en opsporingsambtenaren inmiddels beschikken

over aanzienlijke buitenlandse relatienetwerken. Niet zelden worden, voordat het

formele traject van het indienen een rechtshulpverzoek wordt bewandeld, de

persoonlijke contacten geraadpleegd teneinde op informele wijze duidelijkheid te

verkrijgen over de kans van slagen van dat rechtshulpverzoek.

Een goed voorbeeld van directe contacten met personen op sleutelposities

betreft de internationale component van een onderzoek van het kernteam

Noord-Oost Nederland. In deze zaak werd, ten behoeve van zowel het tactische

als het financiële onderzoek, zwaar geleund op de medewerking van (wederom)

de Turkse autoriteiten.

Het opsporingsonderzoek in kwestie heeft aangetoond dat een grondige voor-

bereiding, het vinden van de juiste aanspreekpunten en het koesteren van de

opgedane contacten belangrijke randvoorwaarden zijn om in Turkije positieve

resultaten te boeken. Zo werd in de bedoelde casus op verzoek van Nederland

door de Turkse justitiële autoriteiten een aantal vermogensbestanddelen,

waaronder enkele hotels, in Istanbul in beslag genomen.

Het probleem bij het opbouwen van netwerken in het buitenland is dat deze vaak

nogal persoonsafhankelijk zijn. Zodra de sleutelfiguren, zowel in Nederland als in
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het buitenland, om wat voor reden dan ook hun post verlaten, komt tevens de be-

stendiging van de internationale contacten in gevaar. In dit verband zij gerefereerd

aan de behoefte aan een informatieknooppunt, waar navraag kan worden gedaan

naar de door collega's opgedane ervaringen en de door hen opgebouwde contacten

in een bepaald land.

Een andere mogelijkheid om de continuïteit van de internationale contacten beter

te waarborgen, is gelegen in het stationeren van liaisons in landen waarmee Neder-

land in de sfeer van internationale samenwerking veel te maken heeft. Dergelijke

verbindingsfiguren opereren al in een aantal landen en regio's, zoals Zuid-Amerika,

Turkije en Spanje. De ervaringen met de liaisons, die deel uitmaken van de DCRI,

zijn nogal wisselend, zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal. Hoewel het aantal res-

pondenten dat zelf ervaring heeft opgedaan met deze functionarissen betrekkelijk

gering is, waren sommigen zeer lovend en anderen juist kritisch over de inbreng van

de liaisons. In dit verband is ook de vraag opgeworpen of het wel zo verstandig is om

uitsluitend politiefunctionarissen in het buitenland te stationeren. Zij hebben in de

regel wel toegang tot de politiediensten ter plekke, maar volgens een aantal res-

pondenten zijn zij onvoldoende in staat om contacten met justitiefunctionarissen

op sleutelposities te leggen, te bestendigen en uit te breiden.

Ontnemingsactiviteiten kunnen zich ook buiten de in de verdragen voorziene weg

voltrekken. Een voorbeeld daarvan is beschreven in het tweede interimrapport

(Nelen en Sabee, 1996).

Het betreft een zaak waarin de zaaks-ovj samen met een rc erop toezag dat een

banktegoed van 1,9 miljoen gulden in Oostenrijk in beslag werd genomen.

Dezelfde zaaks-ovj wist te bewerkstelligen dat een handtekeningbevoegde

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 onder de

verschillende schuldeisers kunnen worden verdeeld.

Juridische barrières

Het grootste probleem van juridisch-technische aard is gelegen in het reeds genoem-

de feit dat ontnemingsrechtshulpverzoeken op grond van het Verdrag van Wenen

uitsluitend betrekking kunnen hebben op drugsdelicten. Bij ontnemingsactiviteiten

die gerelateerd zijn aan andere strafbare feiten - bijvoorbeeld grensoverschrijdende

fraude - is in landen, waarmee alleen op basis van dit verdrag een rechtshulprelatie

bestaat, in beginsel weinig medewerking te verwachten.

Drie andere knelpunten zijn beschreven in het eindrapport van het project Finan-

cieel rechercheren (1997). Daarbij is ten eerste gewezen op een aspect dat ook al bij

de verhandeling over de schikking is aangestipt (zie paragraaf 7.5.2). Als gevolg van

het feit dat schikkingen niet beschouwd kunnen worden als rechterlijke beslissingen

in de zin van de toepasselijke verdragen, moet er terdege rekening mee worden
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gehouden dat schikkingen niet door tussenkomst van buitenlandse autoriteiten ten

uitvoer kunnen worden gelegd.

Het tweede knelpunt is dat sommige landen de mogelijkheid kennen om 'drugs-

gelden' en/of door middel van dergelijke gelden gekochte goederen al te confisceren

op basis van uit een rechtshulpverzoek verkregen informatie. Een dergelijke confis-

catie kan conflicteren met de verder te volgen procedure in de verzoekende staat of

mogelijk tot schadeclaims leiden.

Het derde punt betreft de keerzijde van het te snel aansturen op het doen van een

rechtshulpverzoek. Als namelijk eenmaal de weg van de rechtshulp is ingeslagen,

bijvoorbeeld door te verzoeken om conservatoir beslag, kan dit een naderhand

beoogde civielrechtelijke afdoening, of een afdoening via een transactie of schikking

in de weg staan. Het laatste aspect werd ook nadrukkelijk door een van de respon-

denten genoemd.

Dat je in een bepaald land beslag kunt laten leggen wil nog niet zeggen dat alles

vervolgens van een leien dakje gaat. Je moet op voorhand al weten hoe je je zaak

af wilt wikkelen en executeren. Als je erover denkt om te schikken of te transi-

geren, moet je jezelf heel goed rekenschap geven van de consequenties van con-

servatoire inbeslagneming in het buitenland. Dat levert je in negen van de tien

gevallen meer kopzorgen dan profijt op. Een ander facet dat je voor ogen moet

blijven houden, is dat een beslag door koersverschillen en dergelijke uiteindelijk

wel eens bitter weinig kan opleveren. In dergelijke gevallen ben ik geneigd om

buitenlandse avonturen achterwege te laten. Liever ga ik met de betrokkene om

de tafel en probeer ik tot een schikking te komen. Als dat betekent dat je als OM

een veer moet laten, zij dat maar zo. Je krijgt in ieder geval nog iets binnen. Mijn

stelregel is de volgende. Komen er in een zaak internationale aspecten om de

hoek kijken, dan is het van groot belang om bij het maken van een plan van

aanpak en bij het opmaken van de balans tijdens een tussenevaluatie een over-

zicht te maken van de landen waarmee je te maken hebt of kunt krijgen en van

de kansen die je in die landen hebt. Weet je van tevoren dat het in bepaalde

landen niet mogelijk of onverstandig is om conservatoir beslag te laten leggen

en te ontnemen, dan hoef je in die landen ook niet uitgebreid te investeren.

Natuurlijk moet je hierop ook uitzonderingen maken: in sommige situaties is het

denkbaar dat je een bezoek brengt aan een land om duidelijk te krijgen wat er

mogelijk is en om contacten op te bouwen,'

9.3.3 Willen

De vorige paragraaf is afgesloten met de waarschuwing van een respondent om niet

overhaast aan te sturen op inbeslagneming in het buitenland, maar eerst de voor-.

en tegens daarvan zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Door enkele andere

respondenten is daar aan toegevoegd dat men zich bij een dergelijke kosten-baten-

analyse ook weer niet te snel moet laten ontmoedigen door het feit dat veel landen

niet over de vereiste uitvoeringswetgeving beschikken om aan de in de Verdragen
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van Wenen en Straatsburg gemaakte afspraken gevolg te kunnen geven. Zelfs als

inbeslagneming van voorwerpen en het overnemen van een Nederlands vonnis in

een bepaald land verdragstechnisch gezien problemen zouden opleveren, dan kan

het volgens hen nog zinvol zijn in de sfeer van de kleine rechtshulp informatie in te

winnen, al was het alleen voor het aantonen van de draagkracht van de betrokkene.

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 ontnemings-

mogelijkheden in het buitenland wensen uit te proberen en daarbij soms - zoals een

respondent het beeldend uitdrukte -'de halve wereldbol afreizen', en aan de andere

kant functionarissen die op voorhand niets zien in het entameren van ontnemings-

activiteiten in andere landen.

Terughoudend- en voorzichtigheid hebben de eerste jaren gedomineerd bij het ont-

plooien van ontnemingsactiviteiten in het buitenland. Zaken waarin het financiële

onderzoek en de inbeslagneming zich uitstrekken tot tal van landen, zijn tot dus-

verre schaars. Naar het oordeel van de meeste respondenten kan dit gegeven nauwe-

lijks verrassend genoemd worden. Tegen de achtergrond dat de implementatie van

de ontnemingswetgeving in Nederland moeizaam verloopt, is het volgens hen irreëel

om te verwachten dat de opsporingsdiensten en het OM in het buitenland veel

voortvarender te werk zouden gaan. Daarenboven is het bewandelen van trajecten

in het buitenland met een aantal specifieke problemen omgeven. De factoren die in

dat verband zijn genoemd, zoals kennis van het internationale recht, het aanboren

van de juiste kanalen, het al dan niet aanwezig zijn in andere landen van op maat

gesneden uitvoeringswetgeving, zijn hierboven onder de noemers kennen en kun-

nen reeds aangestipt.

Ondanks het feit dat (ook) voordeelsontneming in internationaal perspectief in

zekere zin nog in de kinderschoenen staat, gloort er volgens enkele respondenten

wel enig licht aan het eind van de tunnel. De lichte stijging van het aantal ont-

nemingsrechtshulpverzoeken wordt als een indicatie gezien dat een aantal ovj's

langzaam maar zeker de schroom van zich af begint te werpen. Hoopgevend is vol-

gens deze respondenten bovendien dat in veel landen sporen van enthousiasme ten

aanzien van financieel rechercheren te bespeuren zouden zijn. Het in het Verdrag

van Amsterdam bekrachtigde rapport van de 'High Level Group' (zie paragraaf 9.2)

zou deze ontwikkeling onderstrepen. Nederland loopt wat dat betreft bepaald niet

achteraan. Integendeel, volgens diverse respondenten vervult Nederland zowel

ten aanzien van het financieel rechercheren in de brede zin van het woord als ten

aanzien van de ontneming in Europees verband een voortrekkersrol.

9.4 Recapitulatie

Ondanks de op zichzelf verheugende constatering dat de randvoorwaarden voor

internationale cooperatie worden verbeterd, blijken aan de samenwerking in de

praktijk nog de nodige voetangels en klemmen te zitten. In tegenstelling tot crimi-
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nele organisaties die landsgrenzen nauwelijks als obstakels beschouwen, zijn justi-

tiële autoriteiten bij het doen van ontnemingsrechtshulpverzoeken gebonden aan

verdragsrechtelijke bepalingen. 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 drugsgerelateerde

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. Recentelijk heeft de FATF de Nederlandse overheid gecom-

plimenteerd 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 justi-

tiële 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. Laat men in Nederland te veel steken vallen, dan werpt dit on-

getwijfeld een schaduw over de bereidheid van de autoriteiten in andere staten om

medewerking te verlenen aan rechtshulpverzoeken van Nederlandse kant.

Wat de uitgaande ontnemingsrechtshulpverzoeken betreft, is de vinger gelegd op

een aantal gevoelige plekken. Daarbij is onder meer gewezen op een ernstige lacune

in kennis: slechts weinigen in de uitvoeringspraktijk blijken te beschikken over ken-

nis en ervaring op het terrein van zowel het internationale recht als de ontnemings-

wetgeving. 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 informatie-

knooppunt dat informatie kan verschaffen over de specifieke mogelijk- en onmoge-

lijkheden 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 databank waarin de ervaringskennis kan

worden opgeslagen, wordt van die netwerken door anderen dan de desbetreffende

functionarissen onvoldoende gebruikgemaakt.

Hoe belangrijk het opbouwen van netwerken ook is, voorkomen moet worden dat

het BIRS verstoken blijft van informatie over de initiatieven die op ontnemingsgebied

in het buitenland worden ontplooid. Het onderzoeksmateriaal wijst uit dat, in het

bijzonder bij het leggen van conservatoir beslag in andere landen, nogal eens wordt

nagelaten BIRS hierover te informeren. Afgezien van het feit dat als gevolg hiervan de

internationale politieke verhoudingen onnodig op de proef kunnen worden gesteld,

wordt in de praktijk onvoldoende onderkend dat aan het leggen van conservatoir

beslag in bepaalde landen de nodige risico's verbonden zijn. Vooral in landen die de
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mogelijkheid kennen om drugsgelden enlof door middel van dergelijke gelden ge-

kochte goederen al te confisceren op basis van uit een rechtshulpverzoek verkregen

informatie, kan conservatoire inbeslagneming conflicteren met de verder te volgen

procedure en/of tot schadeclaims leiden.

De bovengenoemde problemen kunnen goeddeels worden opgelost door ovj's te

verplichten om het BIRS op de hoogte te stellen van alle ontnemingsrechtshulp-

verzoeken die zij hebben doen uitgaan. Ook aan de zijde van het BIRS is een actie-

vere opstelling gewenst. Dit bureau staat volgens diverse respondenten te ver af van

de praktijk om zijn helpdeskfunctie optimaal te vervullen. In plaats van af te wach-

ten wat er vanuit de praktijk aan vragen en gegevens omtrent internationale ont-

nemingsactiviteiten richting het departement wordt gestuurd, zal het bureau meer

het veld in moeten om opsporingsambtenaren, ovj's en rc's voor te lichten hoe zij

in bepaalde landen het beste kunnen manoeuvreren, welke kanalen zij daarbij aan

kunnen boren en welke risico's zij in de desbetreffende landen lopen.

Teneinde de continuïteit van de internationale contacten te waarborgen, is ook een

belangrijke rol weggelegd voor de in verschillende landen, danwel regio's, gestatio-

neerde liaisons van de DCRI. Er bestaat enige twijfel of het wel zo verstandig is om

uitsluitend politiefunctionarissen als bruggehoofd te laten fungeren. Zij hebben

in de regel wel toegang tot de politiediensten ter plekke, maar volgens een aantal

respondenten zijn zij onvoldoende in staat om contacten met justitiefunctionaris-

sen op sleutelposities te leggen, te bestendigen en uit te breiden. Het verdient aan-

beveling om na te gaan in hoeverre het zinvol is om in bepaalde landen tevens ovj's

op vooruitgeschoven posten te stationeren.'0

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 ontnemings-

mogelijkheden in het buitenland wensen uit te proberen, en aan de andere kant

functionarissen die op voorhand niets zien in het entameren van ontnemingsacti-

viteiten 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

ten aanzien van financieel rechercheren en voordeelsontneming te bespeuren zijn.

10 Voorzichtig wordt al met een dergelijke constructie geëxperimenteerd, zoals in de rechtshulprelatie met

.Frankrijk: een Franse rechter is gedetacheerd bij het BIRS, terwijl een Nederlandse ovj gestationeerd is

op het Franse ministerie van justitie.
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Slotbeschouwing

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke ontwikkelingen zich sedert de

inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving hebben voorgedaan. Het beeld dat

daaruit naar voren komt, zal de direct betrokkenen waarschijnlijk niet tot tevreden-

heid stemmen. De resultaten blijven namelijk ver achter bij de politieke verwachtin-

gen. 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. Beide aspecten

komen in dit afsluitende hoofdstuk uitgebreid aan bod.

10.1 Van afweer tot assimilatie

Ondanks het feit dat de resultaten op ontnemingsgebied tot dusverre tegenvallen,

mag hieraan niet de conclusie verbonden worden dat (strafrechtelijke) voordeels-

ontneming nimmer tot wasdom zal komen. Bedacht moet worde. dat voor wetge-

ving als de onderhavige een evaluatieperiode van vijf jaar eigenlijk nog te kort is, al

was het alleen omdat de gerechtelijke afdoening en de executie van ontnemings-

zaken een kwestie van een lange adem is. Vaak duurt het jaren voordat een gerech-

telijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat en met de tenuitvoerlegging daarvan

kan worden begonnen. Het feit dat er van de grote ontnemingszaken pas één geëxe-

cuteerd is, spreekt boekdelen.

Minstens zo belangrijk als de lange doorlooptijd van ontnemingszaken is het gege-

ven 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 mentaliteitsverande-

ring, 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 - die in tegenstelling tot de verwachtingen sedert de inwerkingtreding

van de ontnemingswetgeving geenszins een stille dood gestorven is - de verbeurd-

verklaring en vooral langs fiscale weg wordt beduidend meer wvv afgeroomd dan

uit de officiële cijfers is op te maken. 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



Hoofdstuk 10 230

de dag worden gelegd. Ook in Duitsland en Groot-Brittannië blijkt het ontnemen van

criminele winsten bijvoorbeeld nog uiterst moeizaam te verlopen.'

De ontwikkelingen die zich de afgelopen vijf jaar hebben voorgedaan op ontne-

mingsgebied, laten zich goed inpassen in het 'groeimodel' dat Van der Vijver (1995)

heeft ontworpen met betrekking tot de ontwikkeling van de maatschappelijke

bereidheid om iets aan het probleem van het witwassen van 'crimineel geld' te doen.

Deze auteur onderscheidt in dat verband vier implementatiestadia. De eerste is

aangemerkt als de afweerfase. In deze fase is de bereidheid om serieus aandacht aan

het probleem te schenken, nog gering. In het daaropvolgende stadium, de adoptie-

fase, groeit het besef binnen de verschillende deelsystemen dat er iets ernstigs aan

de hand is en ontstaat langzaamaan de bereidheid de hand aan de ploeg te slaan.

Vervolgens wordt het elan van de adoptiefase in de cynische fase weer danig op de

proef gesteld. Participanten van de verschillende betrokken organisaties beginnen

dan aan het nut van de genomen maatregelen te twijfelen en doen een stapje terug.

Kenmerkend voor het laatste stadium, de assimilatiefase, is volgens Van der Vijver

de groei naar een nieuw evenwicht. Het beginnende, vaak wat naïeve enthousiasme
wordt schoksgewijs vervangen door een, zoals de auteur het noemt, een 'rationelere,

rijpere' benadering.

Vertalen we dit model naar de gang van zaken op ontnemingsgebied, dan kan wor-

den gesteld dat we ons momenteel in de derde, de cynische, fase bevinden. De be-

trekkelijk moeizame totstandkoming van de ontnemingswetgeving, waarbij twijfels

werden geuit over de kwaliteit van de probleeminventarisatie en de noodzaak van

de regelgeving, moet dan worden beschouwd als de afweerfase. De grote mate van

consensus in het parlement - alleen de fractie van D66 bleef onverminderd kritisch

over het wetsvoorstel - en de optimistische beschouwingen tijdens de mondelinge
behandeling van het wetsontwerp over de effectiviteit van de regelgeving luidden

de adoptiefase in. De inspanningen die het OM zich vervolgens op beleidsniveau

getroostte om de buitgerichte opsporing en vervolging in de dagelijkse rechtshand-

havingspraktijk geïncorporeerd te krijgen - onder meer culminerend in de uit-

vaardiging van de tien-zakennorm -, vallen ook onder deze noemer. Gaandeweg

is, onder invloed van de in de hoofdstukken 5 tot en met 9 beschreven factoren,

duidelijk geworden dat de praktijk aanmerkelijk weerbarstiger is dan gehoopt. Dit

heeft geleid tot stagnatie en, tot op zekere hoogte, ook tot defaitisme. Het vertrou-

wen dat met de ontnemingswetgeving goede resultaten kunnen worden geboekt, is

momenteel niet erg groot.

De cruciale vraag is natuurlijk hoe dit proces te kantelen is in de richting van de

assimilatiefase. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, liggen zowel op het vlak

1 Uit het rapport van Grabowski en Ziegler (1997) inzake de stand van zaken in Duitsland op het gebied

van witwasbestrijding en voordeelsontneming, kan worden afgeleid dat ook daar nog betrekkelijk

weinig van de nieuwe wetttelijke mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Levi en Osofsky (1995) komen

wat betreft het Groot-Brittannië tot een gelijkluidende conclusie.
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van de beleidstheorie, het gevoerde beleid, de wetgeving als de wijze waarop het

instrumentarium wordt gehanteerd. Deze aspecten worden in de paragrafen 10.2 tot

en met 10.5 belicht.

10.2 Uitgangspunten van het beleid

10.2.1 De beleidsmatige uitgangspunten in criminologisch perspectief 2

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten die aan de ontnemingswetgeving ten grond-

slag liggen, uitvoerig beschreven. Daarin is vastgesteld dat ondanks de sterke na-

druk die bij het ontnemen van wvv wordt gelegd op het reparatoire karakter van

de wetgeving - het herstel van de rechtmatige toestand staat voorop - met het

instrumentarium tevens beoogd wordt criminaliteit te beheersen en wel door deze

minder winstgevend te maken. Deze gedachtengang is sterk beïnvloed door de

rationele-keuzetheorie. Krachtens deze theorie - die geënt is op een economische

benadering van criminaliteitsbestrijding - streeft de dader naar nutsmaximalisering

en weegt hij alle voorzienbare kosten en baten van het delict tegen elkaar af. Bij een

positief saldo begaat hij een delict. De redeneertrant van deze theorie volgend, zou

criminaliteit onaantrekkelijk gemaakt kunnen worden door het ten gevolge van het

delict verkregen voordeel stelselmatig af te nemen.

Het punitieve element van de ontnemingswetgeving wordt onder meer gereflecteerd

door de uit de ontwerpfase van de wetgeving stammende (en inmiddels in het

ongerede geraakte) aanduiding plukze. Deze term maakt duidelijk dat velen de

mening zijn toegedaan, danwel hopen, dat met behulp van het instrumentarium

delictplegers een gevoelige klap kan worden toegediend.

Het bovenstaande roept de vraag op of met de ontnemingssanctie inderdaad de

achilleshiel van de delictpleger wordt geraakt. Doet deze sanctie hem wel zoveel pijn

als wordt verondersteld? Schrikt de dreiging van een eventuele voordeelsontneming

hem op enigerlei wijze af wanneer hij het plegen van nieuwe delicten overweegt?

Empirische ondersteuning voor de verificatie of falsificatie van deze veronderstellin-

gen is er nauwelijks. Ook dit onderzoek biedt wat dat betreft geen nieuwe inzichten.

Het onderzoek van Vruggink en Van Dijk (1998) doet dat tot op zekere hoogte wel, al

bestaat hun onderzoeksgroep voor het grootste gedeelte uit delinquenten die slechts

een gering bedrag aan de staat verschuldigd zijn. Bovendien moeten de jegens deze

veroordeelden uitgesproken ontnemingsmaatregelen in de meeste gevallen nog

ten uitvoer worden gelegd, zodat hun percepties vooral betrekking hebben op

maatregelen die hun nog boven het hoofd hangen.

2 De beschouwing in deze paragraaf grijpt deels terug en is deels een vervolg op een artikel van Nelen

(1996).
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Leedtoevoeging

Zoals gezegd, is als gevolg van het gebrek aan empirische gegevens elke uitspraak

over de houdbaarheid van de stelling dat criminelen door een vermogenssanctie op

hun meest gevoelige plek worden geraakt, een vorm van speculatie. Deze restrictie

laat onverlet dat buiten de wetenschappelijke arena deze gedachtengang op veel
instemming kan rekenen. Zo schaart het overgrote deel van de respondenten van het

onderhavige onderzoek zich zonder enige reserve achter de genoemde stelling. Voor

de omgekeerde variant, inhoudende dat van vrijheidsstraf wellicht meer concrete

dreiging uitgaat dan van een vermogenssanctie, bestaat beduidend minder bijval.

Toch is de laatste redenering ten aanzien van een aantal specifieke categorieën

delictplegers even goed, zo niet beter, verdedigbaar. Zo zullen de leidinggevende

personen in de drugshandel het weliswaar als onaangenaam ervaren dat hun

vermogenspositie wordt aangetast, maar in de wetenschap dat het grootste gedeelte

daarvan onzichtbaar blijft voor de justitiële (en fiscale) autoriteiten, zijn de gevolgen

van een ontnemingsmaatregel voor hen meestal niet al te ingrijpend. Het ondergaan

van een vrijheidsstraf daarentegen kan aanzienlijk nadeligere consequenties met

zich brengen: behalve dat betrokkene tijdelijk van zijn vrijheid wordt beroofd, is

immers de kans geenszins denkbeeldig dat gedurende het verblijf in een peniten-

tiaire inrichting zijn positie op de drugsmarkt aanzienlijk verslechtert.

Ten aanzien van personen die zich aan vormen van organisatiecriminaliteit3 schul-

dig maken, kunnen we nog een stap verder gaan. Het is aannemelijk dat zij in de

meeste gevallen meer onder de indruk zullen zijn van een vrijheidsstraf dan van een

vermogenssanctie. De gang van zaken in de strafzaak tegen de familie Van der Valk

is in dit verband illustratief. De schikking van 140 miljoen gulden die dit concern te

elfder ure met de belastingdienst sloot, leek de hoofdverdachten aanzienlijk minder

pijn te doen dan de in eerste aanleg opgelegde vrijheidsstraffen.4 In het publieke

debat naar aanleiding van de rechterlijke uitspraken in deze zaak is zelfs gesugge-

reerd dat de bereidheid om op de schikking in te gaan, primair was ingegeven door

de vrees een gang naar een penitentiaire inrichting te moeten maken.

Generaal-preventief effect

Het feit dat in de buitgerichte aanpak het accent niet zozeer ligt op de verhoging

van de kosten die aan het plegen van het delict verbonden zijn, maar veeleer op de

verlaging van de baten, heeft, afgaande op de geluiden die gedurende het proces van

totstandkoming van de ontnemingswetgeving te beluisteren vielen, bij menigeen

de gedachte nieuw leven ingeblazen dat het menselijk gedrag wellicht toch door

strafrechtelijk ingrijpen wezenlijk beïnvloed kan worden. Dit (hernieuwde) geloof

in de potentie van het strafrecht is verwonderlijk. Immers, vanuit de sociale weten-

3 Onder organisatiecriminaliteit dienen de misdrijven te worden begrepen die individueel of groeps-

gewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie worden gepleegd binnen het kader

van de uitoefening van organisatorische taken (Van de Bunt, 1992).

4 In hoger beroep werd de strafmaat jegens de hoofdverdachten aanzienlijk gereduceerd.
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schappen is van verschillende kanten tamelijk overtuigend aangetoond dat van

strafrechtelijke sancties nauwelijks een afschrikwekkend effect uitgaat (zie onder

andere Hessing, 1991).

De gedachte dat van voordeelsontneming een generaal-preventief effect uitgaat,

leunt zwaar op de - uit de economische benadering van criminaliteitsbestrijding

voortkomende - premisse dat het behalen van voordeel (ongeacht of dit materieel

danwel immaterieel van aard is) de belangrijkste drijfveer vormt om delicten te

plegen. Uiteraard is het voordeelsmotief een cruciale verklaringsfactor van crimina-

liteit, maar onderkend moet worden dat in de literatuur tal van andere belangrijke

motieven worden genoemd, zoals de invloed van een 'peer group', subcultuur,

sociale marginaliteit enzovoort. Het getuigt van naïviteit om te veronderstellen dat

met het wegnemen van één prikkel, zo dat al lukt, criminele carrières verregaand

zouden kunnen worden beïnvloed.

Speciaal-preventieve werking

In speciaal-preventieve zin bewerkstelligt de ontnemingsmaatregel in ieder geval

dat criminelen de mogelijkheid onthouden wordt (een deel van) hun wvv te her-

investeren. Dit is zeker geen onbelangrijk effect - zeker niet vanuit het oogpunt van

rechtvaardigheid - maar wel één op korte termijn. Op de lange duur is evenwel een

tegengesteld effect niet ondenkbaar: criminelen zullen hun verlies goed willen

maken. Gerefereerd zij in dit verband aan een onderzoek naar belastingontduiking5

waarin men ook op een dergelijk negatief effect stuitte: personen die gecorrigeerd

waren voor een (opzettelijk gedane) onjuiste aangifte, bleken in het daaropvolgende

jaar een grotere neiging dan anderen te vertonen om de belastingen te ontduiken.

Er zijn ook andere ongewenste neveneffecten van de buitgerichte aanpak denkbaar.

Zo is door een aantal respondenten opgemerkt dat verdachten in verhoorsituaties

minder snel geneigd zijn een bekentenis af te leggen. Dat zou in het bijzonder

gelden voor strafbare feiten waarvoor zij niet vervolgd worden en die hooguit ad

informandum aan het strafdossier worden toegevoegd. Uit angst dat deze feiten in

de ontnemingsprocedure wel worden meegenomen - hetzij in de vorm van soort-

gelijke feiten hetzij als feiten van de vijfde boetecategorie -, zouden zij verkiezen er

te dien aanzien het zwijgen toe te doen.

Een ander neveneffect waarvoor door enkele respondenten is gewaarschuwd, betreft

een mogelijke verharding van de criminaliteit. Criminele ondernemers zouden

volgens hen geneigd zijn hun toevlucht te nemen tot steeds zwaardere afschermings-

methoden, waaronder geweld, om te voorkomen dat de justitiële autoriteiten de

financiële aders van hun netwerken blootleggen. In de Verenigde Staten zou deze

ontwikkeling zich al voltrokken hebben en ook in Nederland hebben sommige

respondenten hiervan al voorboden gezien.

5 De auteurs van dit uit 1988 stammende en niet-gepubliceerde rapport zijn Elffers, Hessing en Robben.
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Bij dit 'doemscenario' zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats. Betwijfeld moet

worden of criminelen bij het afschermen van hun financiële handel en wandel er

veel baat bij hebben de confrontatie met de overheid openlijk aan te gaan. Het is

aannemelijker dat zij die confrontatie juist willen ontlopen en dat zij hun heil vooral

zullen zoeken in verplaatsings- en schuilgedrag. Te verwachten is dat steeds meer

facades zullen worden opgetrokken om inzicht in de financiële huishouding van

criminele netwerken te bemoeilijken. Ook zal het vermogen hoe langer hoe meer

geparkeerd worden in landen waar het toezicht op het verloop van geldstromen

ondermaats is. Op dit gevaar is ook reeds gewezen door Van de Bunt en Nelen

(1996). Zij stellen dat een toenemende belangstelling van overheidswege voor de

financiële handel en wandel van criminelen onvermijdelijk leidt tot meer ontwijk-

gedrag.

De behoefte aan betere schijnconstructies zal ook de druk op de integriteit van

bepaalde beroepsgroepen verhogen. In het bijzonder advocaten, notarissen en

accountants zullen beducht moeten zijn voor de mogelijkheid dat zij door crimi-

nelen voor hun karretje worden gespannen.

10.2.2 Bijstelling van de uitgangspunten

Hierboven is uiteengezet dat vanuit criminologisch perspectief de fundering van

de ontnemingswetgeving te zwak is om de hooggespannen verwachtingen te recht-

vaardigen. De veronderstelling dat criminelen met de ontnemingswetgeving 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 voordeels-

ontneming op treffende wijze illustreert dat de mogelijkheden om met behulp van

het strafrechtelijke sanctie-arsenaal menselijk gedrag te corrigeren, nog steeds

aanzienlijk worden overschat.

Eveneens is gewaarschuwd voor neveneffecten in de zin van toenemend 'econo-

misch schuilgedrag' van criminele ondernemers. Aan deze te voorziene ketting-

reactie is bij de totstandkoming van de ontnemingswetgeving onvoldoende

aandacht besteed.

De verwachtingen moeten al met al worden bijgesteld. Onder ogen moet worden

gezien dat het buitengewoon moeilijk is het vermogen van 'grote' criminele

ondernemers substantieel af te romen. De meeste ontnemingssuccessen zullen

onverminderd geboekt worden met het financieel ontmantelen van relatief kleine,

transparante en regiogebonden criminele groepen. Het laatste betekent overigens

niet dat financieel onderzoek naar de 'grote vissen in de vijver' voortaan net zo goed

achterwege kan blijven. Integendeel, in het kader van financieel rechercheren zal, al

was het alleen maar ten behoeve van de bewijsondersteuning, de blik (mede) op de

buit gericht moeten blijven.

In de rationele, rijpere benadering, die in de optiek van Van der Vijver (1995) ken-

merkend is voor de assimilatiefase, past ook een meer bescheiden opstelling van de
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politiek. De gang van zaken rondom de introductie van de ontnemingswetgeving

heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat politieke motieven niet zelden leiden

tot overspannen verwachtingen over wat er met de wet in kwestie in de gecom-

pliceerde maatschappelijke werkelijkheid kan worden bereikt. Ten aanzien van

de ontnemingswetgeving waren deze motieven vooral van financiële aard. Om

begrotingstechnische redenen zijn tijdens de parlementaire behandeling van het

wetsontwerp uiterst onrealistische ramingen gepresenteerd. 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 ontnemings-

wetgeving primair ging om het binnenhalen van zo veel mogelijk geld. Daarnaast

werd, toen duidelijk werd dat de taakstelling bij lange na niet gehaald zou worden,

een allesbehalve motiverend signaal aan de buitenwacht afgegeven.

Een eerste, realistische, stap is reeds gezet door het bijstellen van het voor 1998 be-

grote bedrag aan inkomsten van 48 naar 8 miljoen gulden. Een tweede stap zou zijn

het in het eindrapport van het project Financieel rechercheren (1997) verwoorde

uitgangspunt los te laten dat financieel rechercheren binnen drie jaar een integraal

onderdeel moet zijn van de handhavingsketen. Vanwege de noodzakelijke, hier-

boven aangestipte, cultuuromslag zal dit proces aanzienlijk meer tijd in beslag

nemen. Op grond van politieke en beleidsmatige overwegingen moge het stellen

van een dergelijke korte termijn begrijpelijk zijn, op de lange duur zal men er

evenwel meer hinder dan profijt van ondervinden.

10.3 Bijstelling van het beleid

In het onderhavige rapport is uitvoerig stilgestaan bij de vraag waarom de ont-

nemingswetgeving niet in die mate is opgepakt als werd verwacht. Thans is het

moment gekomen om deze vraag om te draaien en aan de orde te stellen onder

welke omstandigheden de verschillende actoren tot meer inspanningen op dit

terrein te bewegen zijn. De meesten zijn weliswaar doordrongen geraakt van het

besef dat voordeelsontneming het gemeenschappelijk belang dient, maar zien niet

één, twee, drie in wat zijzelf bij toepassing van het ontnemingsinstrumentarium te

winnen hebben. Tegen de achtergrond dat velen van hen over een grote mate van

discretionaire bevoegdheid en, in het verlengde daarvan, keuzevrijheid beschikken,

moet toepassing van de wetgeving zeer nadrukkelijk het eigen belang dienen, anders

ligt ontwijkgedrag te gemakkelijk voor de hand (Lipsky, 1980).

In de meeste beschouwingen wordt het antwoord op de vraag naar de meest geëigen-

de prikkels al snel gezocht in aanpassingen in het wetgevingsinstrumentarium, de

opleidingssfeer en het creëren van extra organisatorische voorzieningen. Ook in

het eindrapport van het project Financieel rechercheren (1997) gaan de voorstellen

vooral in die richtingen. Zonder het belang van deze aspecten te willen bagatelli-

seren - we komen er hieronder ook op terug -, moet worden onderkend dat de

toegevoegde waarde ervan uitermate gering is als de betrokkenen niet de intrinsieke

overtuiging hebben dat de aangereikte faciliteiten betrekking hebben op een aan-
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gelegenheid die hen direct aangaat. Door functionarissen verplicht naar cursussen

te sturen of - in het geval van financieel rechercheren - hen allen te voorzien van

technische hulpmiddelen, zoals een cd-rom, wordt het paard min of meer achter de

wagen gespannen. Hoe belangrijk kennisoverdracht en logistieke aanpassingen ook

mogen zijn, feit is dat actoren pas het bestaan en de inhoud van rechtsregels tot zich

nemen nadat zij daarin ook een persoonlijk belang herkennen.

Een wijze om praktijkmensen de relevantie van een instrument of methode voor het

eigen werk te laten inzien, is het hun voorhouden van een spiegel in de vorm van

een (zelf)evaluatie.6 Door wat langer stil te staan bij de sterke en zwakke kanten

van de afdoening van een zaak en daaruit leerpunten te destilleren met het oog op

toekomstige projecten, worden de betrokkenen gedwongen over hun eigen rol en de

hun ter beschikking staande middelen na te denken. Ten aanzien van financieel

rechercheren - met als sluitstuk het ontnemen van wvv - zou dit idealiter moeten

leiden tot het inzicht dat het leggen van verbanden tussen goederen en geldstromen

ook in de sfeer van de bewijsondersteuning een belangrijke meerwaarde kan

hebben. De conclusie die dan onvermijdelijk is, is dat het tactische en financiële

onderzoek moeten worden geïntegreerd.

Een belangrijke randvoorwaarde voor zelfevaluatie is dat de betrokkenen de kans

krijgen dit serieus ter hand te nemen. Binnen het OM en de opsporingsdiensten

maakt reflectie in onvoldoende mate deel uit van de organisatiecultuur. Willen

echter nieuwe initiatieven, zoals financieel rechercheren, een kans krijgen, dan is

het zaak dat er een cultuuromslag plaatsvindt, in de zin dat de betrokkenen vol-

doende tijd en gelegenheid krijgen om opgedane ervaringen te verwerken en in een

breder perspectief te plaatsen.

Beleid en organisatie van het Openbaar Ministerie

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het geen verstandige keuze is geweest

om actoren de ontnemingswetgeving - maar mutatis mutandis geldt dit ook voor

financieel rechercheren in het algemeen - populair gezegd `door de strot te duwen'.

Mede om die reden is het dringend noodzakelijk de heilloze weg van de tien-zaken-

norm zo spoedig mogelijk te verlaten. Deze heeft de aversie die al tegen de wet-

geving bestond, verder aangewakkerd en het verkeerde type van zaken gegenereerd.

Van deze taakstelling gaan derhalve vooral negatieve prikkels uit.

In directe relatie tot de tien-zakennorm staat het uitgangspunt om de bodemgrens

voor het in stelling brengen van de ontnemingsmaatregel te leggen bij ƒ1000. Gezien

het feit dat de maatregel ex artikel 36e Sr (oud) dateert uit 1983, is het moeilijk vol

te houden dat deze maatregel slechts kan worden toegepast in zaken die kunnen

worden gerubriceerd onder de noemer van georganiseerde criminaliteit. Immers,

6 Het WODC heeft hiertoe een instrument ontwikkeld. Met dit instrument - genaamd L.E.G.O., hetgeen

staat voor Leren door middel van het Evalueren van Grootschalige Onderzoeken - is de praktijk een

middel ter hand gesteld waarmee kritisch naar eigen werk gekeken kan worden.
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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 regel-

geving die in 1993 is ingevoerd - de wetgeving die momenteel wordt aangeduid als

ontnemingswetgeving en onderwerp is van deze evaluatie - wel degelijk een sterke

connotatie bestond met de meest zware vormen van criminaliteit. Hoewel de MvT

en de MvA bij wetsvoorstel nr. 21 504 ruimte laten voor toepassing van de wetgeving

op een zo breed mogelijk terrein, was in de rapporten van de werkgroepen Plukze en

Schudze het oog primair gericht op de aanpak van de meest lucratieve vormen van

criminaliteit. Ook uit de stukken met betrekking tot de parlementaire behandeling

van het wetsvoorstel valt af te leiden dat de meeste Kamerleden - maar ook de toen-

malige minister! - de ontnemingsregelgeving primair beschouwden als een comple-

mentair instrument in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Gezien de wetshistorische context moeten 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 geïndiceerd in alle zaken die zich daarvoor lenen,

maar de praktijk wijst uit dat in een aanzienlijk deel van de ontnemingszaken die

in de afgelopen jaren zijn aangebracht, de alternatieven voor het oprapen lagen, in

de vorm van een geldboete, een verbeurdverklaring, een fiscale afhandeling, een

regeling met andere schuldeisers enzovoort.

In dit verband is het zinvol het gedachtengoed van de grondlegger van de econo-

mische benadering (Becker (1968) - waarop de ontnemingsgedachte is gestoeld -

nogmaals in herinnering te roepen. Deze, in 1992 met de Nobelprijs bekroonde,

econoom kent namelijk de hoogste prioriteit toe aan het minimaliseren van de

maatschappelijke kosten die met de criminaliteit en met de bestrijding daarvan

gemoeid zijn. De momenteel door het om gehanteerde drempel van ƒ1000 verhoudt

zich vanuit het oogpunt van efficiency slecht tot dit uitgangspunt: de afdoening van

ontnemingszaken waarbij de te verwachten opbrengsten gering zijn en de kosten

hoog, zorgt in een groot aantal zaken voor een onnodige belasting van het straf-

rechtssysteem.

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 tenuitvoer-

legging worden geboekt, worden meegewogen.

Ook het uitgangspunt dat bij een geschat wvv van meer dan ƒ1000 zo veel moge-

lijk 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.
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De beeldvorming rondom de ontnemingswetgeving wordt 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 zijn als gevolg van een te wensen

overlatende procesbewaking kansen op een succesvolle afronding gemist. De laatste

omissie moet ook het management worden aangerekend. Zowel binnen de parketten

als binnen het college van pg's zal nadrukkelijker de vinger aan de pols moeten

worden gehouden bij ontnemingszaken met een groot afbreukrisico.

Voor een betere procesbewaking is overigens een deugdelijk managementinfor-

matiesysteem een conditio sine qua non. De informatiehuishouding binnen het OM

laat op ontnemingsgebied ernstig te wensen over: de beschikbare informatie schiet

in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht tekort. Hierin dient dringend verbetering

te worden aangebracht; in het bijzonder zal meer aandacht moeten worden besteed

aan de invoerdiscipline op de parketten.

Op managementniveau is meer aandacht vereist voor het verloop van ont-

nemingszaken met een groot afbreukrisico. De informatiehuishouding op ont-
nemingsgebied moet dringend worden verbeterd.

Het psychologische effect van het presenteren van enkele succesvolle afdoeningen

in ontnemingszaken moet niet worden onderschat. Het geloof in de mogelijkheden

van de ontnemingswetgeving en, in het verlengde daarvan, de bereidheid om het

instrumentarium toe te passen, zullen aanmerkelijk toenemen. Van belang is daarbij

wel dat het uitdragen van eventuele successen niet enkel PR-doeleinden dient. Dit

zou vooral rechters tegen de haren instrijken. Het om heeft tenslotte in kringen van

de ZM reeds het stempel opgedrukt gekregen dat het zich teveel laat leiden door

'incassobelangen' en 'scoringsdrift'. Aan deze beeldvorming heeft het OM zelf een

steentje bijgedragen door het in de afgelopen jaren gevoerde publiciteitsbeleid:

foto's van in beslag genomen luxe goederen en het vermelden van exorbitante

bedragen aan geschat wvv zijn tegenwoordig na afloop van een aanhouding eerder

regel dan uitzondering. Daarmee wordt een verwachtingspatroon geschapen dat

later onmogelijk kan worden waargemaakt, met alle negatieve gevolgen voor de

motivatie van de betrokkenen van dien.

Een ander punt in de sfeer van communicatie dat verbetering behoeft, betreft het

uitleggen van het eigen beleid, zowel intern als extern. De schade die de tien-zaken-

norm heeft aangericht, had met een heldere boodschap verminderd kunnen worden.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de positie van gelaedeerden in het ontnemings-

proces. Ondanks het feit dat er voldoende waarborgen voor de benadeelde partijen

in de wet en het ontnemingsbeleid verankerd zijn, is het OM er niet in geslaagd 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 door middel van een betere communicatie met de direct

betrokkenen voorkomen kunnen worden.

De communicatie op ontnemingsgebied moet verbeterd worden. Behalve dat

het ontnemingsbeleid op een aantal punten beter moet worden uitgelegd,
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moeten eventuele successen in ontnemingszaken in eigen kring breed onder

de aandacht worden gebracht. Dit om lering te trekken uit de wijze van aanpak

in deze zaken 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.

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, blijken goed aan te sluiten bij de ideeën die in de praktijk

leven. De gekozen differentiatie - basisniveau, specialistisch niveau en landelijk

expertisecentrum - en de notie dat tussen deze deskundigheidsniveaus een voort-

durende wisselwerking dient plaats te vinden, kunnen op de instemming van de

meeste actoren rekenen.

Als landelijk expertisecentrum heeft het BOOM inmiddels zijn toegevoegde waarde

bewezen.

Betwijfeld kan worden of het verstandig is om het BOOM zijn huidige dubbelfunctie

te laten behouden. Het bieden van zowel beleidsondersteuning aan de pg-porte-

feuillehouder als zaaksondersteuning aan ovj's is in de praktijk niet altijd even

goed verenigbaar. Denkbaar is de beleidsondersteunende rol onder te brengen bij

een ander dienstonderdeel, bijvoorbeeld het,parket-generaal.

Aangezien ovj's voor vervulling van de rol van contact-ovj ontneming niet voor een

deel van hun tijd worden vrijgesteld en de voor de functie benodigde kennis en

continuïteit niet gewaarborgd zijn, is de toegevoegde waarde van deze functionari-

ssen gering. In de nieuwe OM-structuur ligt het voor de hand de kwaliteitsborging

van financieel rechercheren en voordeelsontneming onder te brengen in het

takenpakket van de recherche-ovj.
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 (zie paragraaf 5.1.2), 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.?

Beleid en organisatie van opsporingsdiensten

In een groot aantal politieregio's leeft het concept van financieel rechercheren nog

onvoldoende. Vanuit het top- en middlemanagement dienen voorstellen te komen

7 De strekking van deze aanbeveling reikt uiteraard verder dan het terrein van de ontnemingswetgeving

en raakt de kern van de OM-organisatie. Zie in dit verband ook het rapport van de Projectgroep Ideaal-

typisch Parket (1996) met betrekking tot het ideaaltypisch parket en het eindrapport van de Project-

groep Personeelsmanagement Openbaar Ministerie (1997). Het laatste project was één van de veertien

projecten in het kader van de reorganisatie van het OM.
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waaruit blijkt dat een op ontneming gerichte aanpak een toegevoegde waarde heeft.

Het thema zal niet worden opgepakt als de leidinggevenden laten blijken het

allemaal niet zo belangrijk te vinden.

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 BFE's hun plaats moeten innemen.

Hier zou hoogwaardige financiële en civielrechtelijke expertise voorhanden moeten

zijn. Het grote risico dat schuilt in een dergelijke transformatie, is dat in de hoogste

deskundigheidsniveaus al wordt voorzien zonder dat de overige onderdelen van de

regiokorpsen voldoende deskundigheid en ervaring herbergen om zelfstandig de

eenvoudige tot middelgrote zaken aan te kunnen.

In het kader van het uitbouwen van de deskundigheid binnen de politie wordt

overwogen om de expertise op fraude- en ontnemingsgebied te bundelen. Gezien

de toegenomen belangstelling voor (horizontale) fraudebestrijding, is het gevaar

niet denkbeeldig dat de capaciteit van de expertisecentra vooral benut zal worden

voor het uitvoeren van fraude-onderzoek, waardoor onvoldoende ruimte overblijft

voor het sluitstuk van financieel rechercheren, namelijk het ontnemen van wvv.

De voorstellen in het rapport van het project Financieel rechercheren (1997)

met betrekking tot de inrichting van de politie-organisatie (zie paragraaf 5.3.2),

verdienen aanbeveling. Wel luisteren de volgorde en het tempo waarmee deze

voorstellen worden ingevoerd, nauw. Voorkomen moet worden dat het imple-

mentatieproces 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.

De BOD's hebben zich tot dusverre slechts mondjesmaat met (de strafrechtelijke

vorm van) ontneming beziggehouden. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft

een aanvullende opleiding op ontnemingsgebied gevolgd. De meeste praktijkerva-

ring is tot dusverre opgedaan in multidisciplinaire opsporingsonderzoeken. In

dergelijke onderzoeken zijn het bovendien de BFO's die bij het opmaken van finan-

ciële rapportages veelvuldig het voortouw nemen, waardoor van kennisaccumulatie

in eigen gelederen nog nauwelijks sprake is.

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 ontnemings-

regimes, 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.
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10.4 Bijstelling van de wetgeving
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Als wetgeving in de eerste jaren na inwerkingtreding niet zo uitpakt als gehoopt,

wordt bij wijze van standaardreflex vrijwel onmiddellijk om uitbreiding van de be-

voegdheden gevraagd. Het is echter, om een beeldspraak te gebruiken, eerst zaak

dat de uitvoeringspraktijk gericht met het beschikbare materieel leert schieten,

alvorens zwaarder geschut te laten aanrukken. Gezien het feit dat de crux van de

ontnemingsproblematiek vooral gezocht moet worden in het willen, bestaat er voor-

alsnog geen aanleiding om fundamentele veranderingen in het instrumentarium aan

te brengen. Het accent zal veeleer moeten worden gelegd op het optimaal benutten

van de bestaande wettelijke mogelijkheden.

De enige ingrijpende wijziging in het wettelijke stelsel die overweging behoeft, heeft

betrekking op de problematiek van het doorbreken van schijnconstructies in ver-

band met de eigendom van vermogensbestanddelen. Aan verlichting van deze

problematiek moet door de wetgever de hoogste prioriteit worden toegekend.

Daarbij moet onmiddellijk worden aangetekend dat een panacee niet voorhanden

is. Voor invoering van de meest verregaande optie, de in rem procedure, bestaat

onvoldoende draagvlak. Invoering van een dergelijke constructie - die gebaseerd is

op de gedachte dat het gebruik of de verkrijging van een bepaald goed in verband

met een bepaald strafbaar feit met zich brengt dat het goed op dat moment aan de

staat vervalt - zou weliswaar het doorbreken van schijnconstructies met rechtsper-

sonen kunnen vergemakkelijken, maar zou tevens een integrale herziening van de

gehele ontnemingswetgeving betekenen. De in rem procedure blijkt bovendien

nauwelijks in te passen in ons civiele recht: de rechten van derden te goeder trouw

kunnen bij dergelijke confiscatiesancties ernstig in de knel komen.

Het voorstel van de Bucro-commissie om het witwassen van crimineel geld zelf-

standig strafbaar te stellen, biedt wellicht nog het meeste soelaas, maar ook dit

is hooguit een deeloplossing waaraan - afhankelijk van de te formuleren delicts-

omschrijving - onvermijdelijk tal van juridische haken en ogen verbonden zijn.

Afgezien van het hierboven genoemde aspect, is door de Adviescommissie

Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) een aantal leemten en knelpunten

vastgesteld, die met marginale bijstelling of aanvulling van de regelgeving vrij

eenvoudig te repareren zijn. De voorgestelde wetswijzigingen in deze nota verdie-

nen navolging - op enkele, hieronder aangegeven, punten na.

De eerste kanttekening bij voornoemde nota heeft betrekking op de discussie die in

de rechtspraktijk is 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 zówel 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 winst-

potentieel buiten het bereik van het ontnemingsinstrumentarium blijven. Het

laatste heeft (onder meer8) de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar

Ministerie (1997) ertoe gebracht een wetswijziging te bepleiten. Het onderzoeks-
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materiaal 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.

Een tweede voorstel van de Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Minis-

terie (1997) waaraan geen hoge prioriteit hoeft te worden toegekend, betreft de

aanbeveling aan de wetgever om zich nader te beraden op het competentievraagstuk

ten aanzien van het conservatoire beslag. Dit thema heeft in de literatuur het nodige

stof doen opwaaien. De bevoegdheid tot het in conservatoir beslag nemen van

voorwerpen is in beginsel toegewezen aan de ovj, maar door de HR is inmiddels

bepaald dat de wet zich niet verzet om ook aan de rc een zelfstandige bevoegdheid

te verlenen. Het competentievraagstuk is het meest gecompliceerd in de situatie dat

de inbeslagneming plaatsvindt in het kader van een huiszoeking tijdens een sfo. Het

onderzoeksmateriaal laat zien dat deze problematiek weliswaar een interessante

juridische polemiek heeft opgeleverd, maar dat er in de praktijk nauwelijks sprake

is van fricties tussen rc's en ovj's tijdens een sfo-huiszoeking.

Er bestaat - met uitzondering van de problematiek inzake het doorbreken van

schijnconstructies - geen aanleiding om fundamentele veranderingen in de

ontnemingswetgeving aan te brengen. De in bijlage 4 beschreven voorstellen

tot verfijning en bijstelling van het instrumentarium van de Adviescommissie

Wetgeving van het Openbaar Ministerie (1997) verdienen navolging, met

uitzondering van:

- 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 boete-

categorie;

- de aanbeveling tot een wetswijziging inzake de bevoegdheidsvraag bij con-

servatoire inbeslagneming.

10.5 Verbeteringen in het gebruik van het instrumentarium

Conservatoir beslag

De belangrijkste vooruitgang op het gebied van het beheer van in beslag genomen

voorwerpen 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. 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 het bureau

te Leeuwarden over te dragen. In de nabije toekomst zal, met de inwerkingtreding

van het geautomatiseerde systeem Cebes, de afhandeling van het beslag geheel door

8 Ook in het eindrapport van het project Financieel rechercheren (1997) wordt hiervoor een lans

gebroken.
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het BOOM geschieden. De verwachting is dat er dan nog meer vooruitgang kan

worden geboekt.

Het mes snijdt ten aanzien van de hierboven beschreven ontwikkeling aan twee

kanten. Door snel aan te sturen op een machtiging tot vervreemding worden

onnodige bewaarkosten vermeden en wordt een optimaal rendement van het in

beslag genomene bewerkstelligd. Het laatste is in het voordeel van zowel de Staat als

de verdachte. Immers, naarmate het beslag meer opbrengt, houdt de laatste minder

restschuld over en is de Staat ervan verzekerd dat in ieder geval aan een deel van

de betalingsverplichting zal worden voldaan. In het geval dat voorwerpen aan de

betrokkene moeten worden teruggegeven, bijvoorbeeld als gevolg van een niet-

veroordelend vonnis in de strafzaak, zal bovendien onnodige waardedaling worden

voorkomen. De huidige praktijk ten aanzien van het gebruik van de zekerheidsstel-

ling en de machtiging tot vervreemding verdient derhalve continuering en verdere

verfijning.

In klaagschriftprocedures waarin de inbeslagneming van voorwerpen door de

beslagene of derden wordt aangevochten, wordt door het OM niet altijd even alert

opgetreden. Hier wreekt zich het feit dat zaaks-ovj's niet altijd ook de raadkamer-

procedure afhandelen. Bovendien wordt in dit soort van situaties nogal eens ver-

zuimd ruggespraak te houden met de deskundigen binnen de opsporingsdiensten.

De afstemming tussen de verschillende partijen die direct of indirect bij klaagschrift-

procedures betrokken zijn, verdient verbetering.

Strafrechtelijk financieel onderzoek

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 klem-

men zien. Afgezien van privacy-aspecten zijn de problemen in dit verband voor-

namelijk 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. Van het project ABRIO worden voorstellen verwacht om in deze situatie

verbetering te brengen.

Schikking

Van de schikking wordt nog maar in zeer beperkte mate gebruikgemaakt. 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 of veroordeelden te komen, blijkt het voeren

van onderhandelingen met hun raadslieden een zaaksonderdeel dat niet elke ovj

even goed ligt. Professionele ondersteuning bij schikkingsonderhandelingen door
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het BOOM of externe partners is in zaken van substantiële omvang dan ook zeker het

overwegen waard.

Het uit handen geven van de onderhandelingen heeft een bijkomend voordeel in het

geval dat de pogingen om tot een schikking te komen, niet succesvol blijken te zijn.

De ovj kan zich dan met meer distantie aan de ontnemingszaak zetten.

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.

Gerechtelijke afhandeling en executie

Als gevolg van de jurisprudentie inzake het draagkrachtbeginsel kan in de financiële

rapportage niet langer worden volstaan met een berekening van het door de betrok-

kene gegenereerde wvv, maar zal ook moeten worden ingegaan op de vraag of hij

- nu of in de toekomst - aan een eventueel op te leggen ontnemingsmaatregel kan

voldoen. Gegeven het feit dat er enige tijd verstrijkt tussen respectievelijk het

opmaken van de financiële rapportage, de behandeling ter terechtzitting van de

ontnemingszaak - eventueel ook in tweede aanleg - en de tenuitvoerlegging van

de ontnemingsmaatregel, moet dit vermogensplaatje op gezette tijden worden

geactualiseerd. Het OM doet er goed aan om met het oog hierop gestandaardiseerde
financiële voorlichtingsrapportages in te voeren.

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 voorlichtings-

rapportages te introduceren.

Gedetineerden blijken weinig kennis van zaken te hebben over voordeelsontneming

in het algemeen en de executie van vermogenssancties in het bijzonder. Een niet

gering aantal van hen vreest bijvoorbeeld de vervangende hechtenis aansluitend aan

de vrijheidsstraf te moeten uitzitten. Ook het gegeven dat met het CJIB een betalings-

regeling kan worden getroffen, is velen onbekend. Gezien deze bevindingen - in

combinatie met het feit dat ook advocaten vaak nauwelijks op de hoogte zijn van

diverse aspecten van de ontnemingswetgeving - verdient het aanbeveling om

veroordeelden op een actievere wijze voor te lichten omtrent de gevolgen van een

opgelegde ontnemingsmaatregel.

Uit het oogpunt van behoorlijke rechtspleging en effectiviteit dienen veroor-

deelden beter te worden voorgelicht over de status en de gevolgen van een

ontnemingsmaatregel.

Ontneming in internationaal perspectief

De justitiële autoriteiten in Nederland blijken bij de afhandeling van inkomende

rechtshulpverzoeken niet altijd even voortvarend te werk te gaan. Een welwillender

houding op dit punt is geboden. Immers, internationale samenwerking staat en valt
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bij het beginsel van wederkerigheid: laat men in Nederland te veel steken vallen, dan

werpt dit ongetwijfeld een schaduw over de bereidheid van de autoriteiten in andere

staten om medewerking te verlenen aan ontnemingsrechtshulpverzoeken van onze

kant.

Een terrein waarop het BOOM zich, samen met het BIRS, sterker zou moeten richten,

is dat van de internationale rechtshulp. Slechts weinigen in de uitvoeringspraktijk

blijken te beschikken over kennis en ervaring op het terrein van zowel het inter-

nationale recht als de ontnemingswetgeving. Behalve het aanvullen van deze kennis-

lacune moet door beide genoemde instanties dringend worden voorzien in de

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 opbouwen van een centraal informatieknooppunt op het gebied van de

internationale rechtshulp strekt tot aanbeveling.

10.6 Enkele leerpunten van algemene aard

Terugkijkend op de ervaringen die gedurende de eerste vijf jaar met de ontnemings-

wetgeving zijn opgedaan, valt op dat een aantal knelpunten direct samenhangt met

de wetgeving als zodanig; een zeker zo belangrijke constatering is dat verschillende

problemen het domein van de ontnemingswetgeving overstijgen. Tegen de achter-

grond dat de kennis die in het onderhavige onderzoek is opgedaan omtrent de

werking van specifieke wettelijke instrumenten van belang kan zijn voor keuzen die

in de toekomst in vergelijkbare situaties door de wetgever gemaakt moeten worden,

richten we ons in deze afsluitende paragraaf op drie aspecten die bij de totstand-

koming en implementatie van nieuwe strafwetgeving vaak onderbelicht blijven. Ook

uit andere wetsevaluaties - zoals die inzake de Wet MOT (Terlouw en Aron, 1996) -

komt namelijk naar voren dat bij het ontwerpen en vaststellen van nieuwe wetgeving

onvoldoende inzicht bestaat in danwel aandacht wordt besteed aan:

1 het te bestrijden probleem en het gebruik van het bestaande instrumentarium;

2 de te verwachten problemen bij de uitvoering en naleving van de wet;

3 de wijze waarop de wetgeving moet worden geïmplementeerd.

Deze elementen zullen beknopt worden uitgewerkt, waarbij de nadruk ligt op de

leerpunten die hieruit met het oog op de toekomst kunnen worden gedestilleerd.

10.6.1 De noodzaak van een deugdelijke probleeminventarisatie

In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat bij de totstandkoming van de ontnemingswetgeving

onvoldoende gegevens voorhanden waren over de aard en de omvang van de ver-

onderstelde problematiek en de wenselijkheid van uitbreiding van bevoegdheden.

Een'wetenschappelijk onderzoek in het voorbereidingsstadium - ook wel aangeduid

als 'ex ante evaluatie' - had deze lacune aan kunnen vullen. Behalve het inventa-

riseren van het te bestrijden probleem en het blootleggen van de leemtes in het
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rechtshandhavingssysteem heeft dit type onderzoek een aantal aanvullende func-

ties. Het voorziet bijvoorbeeld ook in de mogelijkheid om informatie te genereren

over de beste strategie om de aangetroffen lacunes aan te vullen en kan licht werpen

op de mogelijke gevolgen van voorgenomen wetgeving. Ook kunnen door middel

van een ex ante evaluatie de grondslagen van het wetgevingsbeleid aan een weten-

schappelijke toets worden onderworpen.

Doordat het beleid in de fase van totstandkoming van een wet vaak nog niet is

'dichtgetimmerd', is de kans aanzienlijk dat de uitkomsten van een ex ante evaluatie

van nut zijn voor het besluitvormingsproces. Daar staat tegenover dat de resultaten

van een dergelijke studie in bepaalde opzichten speculatief van aard zijn. Dit is in

het bijzonder het geval ten aanzien van uitspraken over de mogelijke effecten en

neveneffecten van de wet. Bovendien moet worden onderkend - ook het onder-

havige onderzoek wijst daarop - dat het beleid met betrekking tot de uitvoering

van wetten vaak pas gevormd wordt na inwerkingtreding.

10.6.2 Anticiperen op uitvoeringsproblemen

Het onderhavige onderzoek bevestigt eens te meer - ook de resultaten van andere

wetsevaluaties, zoals die van de Wet MOT (Terlouw en Aron, 1996), tenderen in deze

richting - dat in de fase van wetsvoorbereiding aspecten die betrekking hebben op

de uitvoerbaarheid van een wet, welhaast stelselmatig worden onderschat. De na-

druk ligt in dit stadium zo sterk op de juridischtechnische kant van het wetsontwerp

en op rechtmatigheids- en doelmatigheidsaspecten, dat de vraag of de praktijk met

het aangeboden instrumentarium uit de voeten kan en welke faciliteiten moeten

worden gecreëerd om het gebruik van de regelgeving te bevorderen, nauwelijks aan

bod komt.

De Projectgroep Plukze, die in eerste instantie de lijnen uitzette voor de implemen-

tatie van de ontnemingswetgeving, was weliswaar reeds voor de datum van inwer-

kingtreding opgericht, maar mede vanwege het feit dat deze datum om politieke

redenen naar voren was geschoven, kreeg het werk van deze projectgroep pas

gestalte op het moment dat de wetgeving reeds van kracht was.

Het verdient de voorkeur dat reeds vóór inwerkingtreding van nieuwe wetgeving een

scenario gereed is waarin de organisatorische consequenties voor de verschillende

veldorganisaties worden beschreven. Los van de organisatorische aspecten moet in

een dergelijk scenario ook worden geanticipeerd op uitvoèringsproblemen van

geheel andere aard, zoals een mogelijk gebrek aan bereidwilligheid om met de aan-

gereikte instrumenten aan de slag te gaan. Van belang in dit verband is de notie dat

regelgeving over het algemeen niet belandt in een maatschappelijk vacuum: de wet

moet worden opgepakt door maatschappelijke actoren wier interactie in belangrijke

mate bepaald wordt door regels, gewoonten, gezags- en machtsverhoudingen

(Veerman, 1991). Recht moet, met andere woorden, worden gemobiliseerd en niet

elke groepering die met nieuwe wetgeving te maken krijgt, zal zich onmiddellijk voor

toepassing van deze regelgeving openstellen.
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Een beschrijving van de percepties die in het veld leven ten aanzien van de nieuwe

wetgeving; kan belangrijke informatie opleveren omtrent de resultaten die - in ieder

geval op korte termijn - kunnen worden geboekt. In dit verband moet wederom

gewezen worden op het belang van een ex ante evaluatie die dergelijke gegevens

kan genereren.

10.6.3 Wijze van implementatie

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 per-

sonen. 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'kroon-

artikel', in casu artikel 36e lid 3 Sr, nog weinig jurisprudentie verschenen is.
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The deprivation of criminal assets

Evaluation of new Dutch legislation; final report

In March 1993 new legislation came into force in the Netherlands, increasing the

statutory powers of police and judicial authorities to deprive criminals of their

illicit earnings. Both the range of criminal offences to which the deprivation

order is applicable 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

(WODC) evaluated the effects of the new legislation. The data were collected through

questionnaires, open interviews and case studies.

The public prosecution department's policy makers made a great effort to stimulate

a proceeds-based approach amongst the public prosecutors. The research has made

clear that it is their intention to extend the scope of the legislation to all profitable

crimes. The Jatter contradicts the tenor of the political debate in which the legis-

lation was seen primarily as an additional instrument to combat organised 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 within the public prosecution department the use of the

new legal instruments was much encouraged, this was not reflected in daily

practice. Since 1995 the demand for a deprivation order has stabilised at about

half the target number. Moreover the level of demands varies greatly from district

to district.

Most cases in which the new statutory powers have been used are drug- or theft-

related. A major gap exists between the demands of the public prosecutors and the

court orders. So far, only one deprivation order has been executed that exceeds the

amount of 1 million guilders. Between 1993 and 1997 20 million guilders were

labelled as proceeds of deprivation orders. This amounts to 18% of the anticipated

proceeds for the same period.

The research reveals both that the expectations with regard to the potential of the

legislation were far too high and that the enforcement of the law has been defective.

Of course, the required change of mentality towards a proceeds-based approach

takes a while. Also 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, pressure

on the individual prosecutors from their superiors to start working with the new
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legislation is practically non-existent. Thus, so far the deprivation of criminal

proceeds has been treated as a matter of little moment.

Within the police force the attitude towards the use of the new legislation is also

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. So far, only the

financial support units within the police force are 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.

The legislation has been met with a mixed reception. Most respondents criticise

the impetuous introduction of the legislation and do not think that the legislator

has been sufficiently specific. As a result, the actual work is characterised by

uncertainty about the interpretation of a number of legal elements, one of the

major issues being what constitutes illegally obtained advantage. Another source

of anxiety, especially amongst judges and lawyers, is the Jack of control on the

various means of coercion, since the law makes no provision for the deployment

of a neutral examining magistrate.

It was to be expected that criminals would anticipate the new legal instruments.

Criminals tend to use corporate bodies and straw men to prevent seizure of their

assets by the judicial authorities. Due to jurisprudence of the Dutch Supreme Court

the possibilities for dismantling constructions which conceal the ownership of

criminal assets turn out to be less promising than expected.
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Onderzoeksmethoden interimrapportages

Voor beide rapporten (Nelen e.a., 1994; Nelen en Sabee, 1996) geldt dat de vragenlijsten

landelijk zijn uitgezet en dat de verdieping (zoals de interviews en de bestudering van de

casus) heeft plaatsgevonden in de politieregio's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-

Midden en de arrondissementen Amsterdam en Arnhem.

Plukze, de implementatie (1994)

1 Schriftelijke vragenlijsten, uitgezet bij:

- 21 BFO's;

- 19 contact-ovj's (1 per arrondissement);

- 38 zaaks-ovj's (2 per arrondissement);

- 19 rc's (1 per arrondissement);

- 19 leden van de meervoudige strafkamer (1 per arrondissement).

2 Een inventarisatie van de door de beide BFO's geregisteerde gegevens.

3 Vijftien interviews met BFO-hoofden en rechercheurs, ovj's, parketsecretarissen,

rechters en rc's.

4 Bestudering van literatuur, notulen van overlegsituaties en andere bronnen.

Het vermogen te ontnemen (1996)

1 Schriftelijke vragenlijsten, uitgezet bij:

- 21 BFO's;

- 491 chefs van basiseenheden;

- 35 units van bijzondere opsporingsdiensten;

- 19 contact-ovj's (1 per arrondissement);

- 38 zaaks-ovj's (2 per arrondissement);

- 19 rc's (1 per arrondissement);

- 19 leden van de meervoudige strafkamer (1 per arrondissement);

2 Een analyse van de door de beide BFO's geregisteerde gegevens.

3 Interviews met:

- 2 BFO-hoofden;

- 3 BFO-rechercheurs;

- het hoofd van een districtsrechercheteam;

- 2 chefs van basiseenheden;

- 2 taakaccenthouders;

- 1 teamleider van de FIOD;

- 1 sociaal rechercheur;

- 2 contact-ovj's ontnemingswetgeving;

- 4 zaaks-ovj's;

- 3 parketsecretarissen;
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- 3 leden van de meervoudige strafkamer;

- 2 rc's;

- 2 functionarissen van de Dienst der Domeinen;

- 2 advocaten met ervaring in ontnemingszaken.

4 Bestudering van 12 ontnemingscasus:

- 10 zaken met een tamelijk gering wvv, geen conservatoir beslag, geen sfo;

- 2 zaken met een omvangrijk wvv, waarbij sprake was van conservatoire

beslaglegging en waarbij een sfo was ingesteld.

5 Deelname aan vergaderingen van het LOO en het BFO-platform.

6 Bestudering van literatuur, notulen van overlegsituaties en andere bronnen.
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Advies `Knelpunten in de ontnemingswetgeving';

voorgestelde wetswijzigingen

Adviescommissie Wetgeving van het Openbaar Ministerie;

23 mei 1997

In artikel 36e, derde lid Sr en in artikel 94a Sv ware het woord 'misdrijf' te vervangen

door 'strafbaar feit'.

Teneinde (zeer) profijtelijke medeplichtigheid tot of bij misdrijven niet van ontne-

mingsmaatregelen uit te sluiten verdient overweging om in het tweede en derde lid

van artikel 36e Sr, alsmede in artikel 94a en 126, eerste lid, Sv de zinsnede 'waarvoor

een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd' telkens te wijzigen in

'waarop naar de wettelijke omschrijving een geldboete van de vijfde categorie is

gesteld'.

Voorgesteld wordt om het vierde lid van artikel 36e Sr aldus te wijzigen dat scherp

moet worden onderscheiden tussen enerzijds het door de rechter te schatten bedrag

aan wederrechtelijk verkregen voordeel - naar objectieve maatstaven te bepalen, met

eventuele aftrek van alle kosten die zijn gemaakt voor het voltooien van het feit - en

anderzijds het aan de Staat te betalen bedrag. Alleen in dat laatste bedrag mogen

persoonlijke factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de na het begaan van het

feit genomen beslissing om een voorwerp aan een heler te verkopen tegen een lager

bedrag dan de marktwaarde. Een voorstel voor een redactie van het vierde lid van

artikel 36e Sr is in deze paragraaf opgenomen.

Aangezien ook bepaalde strafbare feiten waarop een geldboete van de vierde cate-

gorie is gesteld bijzonder winstgevend kunnen zijn wordt in overweging gegeven

hetzij de in de desbetreffende genoemde geldboete-categorie te wijzigen in de vijfde

categorie, hetzij bij de ontnemingsbepalingen de vereiste maximale geldboete te

wijzigen in de vierde categorie. Waar de wetgever door de koppeling met de mogelijk

op te leggen geldboete een waarborg heeft willen scheppen tegen disproportioneel

overheidshandelen, zou ook overwogen kunnen worden dit vereiste alleen te hand-

haven ten aanzien van de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag.

Het komt de werkgroep aangewezen voor de wetgever alsnog de voorziening op-

neemt dat, indien de in artikel 103 Sv bedoelde vordering niet aanstonds in schrif-

telijke vorm kan worden gedaan, zulks geschiedt binnen zekere termijn nadat zij

mondeling werd gedaan en toegewezen.

De woorden 'enig nader strafrechtelijk financieel onderzoek' in het tweede lid van

artikel 511 d Sv zouden beter vervangen kunnen worden door 'enig nader onderzoek'

om duidelijker aan te geven dat de zittingsrechter zulk nader onderzoek kan gelasten



Bipage 4 264

indien geen strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 Sv is vooraf-

gegaan.

Evenzo verdient de verwijzing in artikel 511d, eerste lid Sv, aandacht. Door in alge-

mene zin alle voorschriften voor de bepaling ter zitting in strafzaken toepasselijk te

verklaren is ook artikel 316 Sv toepasselijk verklaard. Dat kan nooit de bedoeling zijn

geweest, omdat de rechter-commissaris geen leiding geeft aan het strafrechtelijk

financieel onderzoek.

Het zou de voorkeur verdienen in artikel 511 e, derde lid Sv, op te nemen dat, indien

de zittingsrechter na afronding van de behandeling ter zitting nog een nader onder-

zoek wenst, die behandeling wordt heropend, waarna wordt gehandeld als ware het

voor onbepaalde tijd geschorst.

Het lijkt dringend aangewezen dat de wetgever zich alsnog nadrukkelijk uitlaat

omtrent zijn standpunt betreffende het verval van conservatoir beslag indien in de

strafzaak een niet-veroordelende uitspraak wordt gegeven waartegen het openbaar

ministerie tijdig een rechtsmiddel instelt. Thans is ter zake niets geregeld. In de toe-

lichting op de ontnemingswetgeving heeft de minister te kennen gegeven dat in die

situatie het conservatoir beslag moet worden beëindigd. Dat standpunt vertoont een

opmerkelijke tegenstelling tot hetgeen overigens in het strafproces geldt omtrent de

opschortende werking van rechtsmiddelen. Bovendien doet dit standpunt afbreuk aan

de effectiviteit van de ontnemingswetgeving terwijl het uit een oogpunt van doeltref-

fende rechtsbescherming niet geboden is. Zou - gelijk overigens in het strafproces

geldt - het instellen van een rechtsmiddel tegen een niet-veroordelende uitspraak

opschortende werking hebben, dan zou tegen het voortduren van het conservatoir

beslag tijdig een voorziening kunnen worden gevraagd door een klaagschrift in te

dienen. De werkgroep geeft de wetgever daarom in overweging om van het eerder

geuite standpunt terug te komen. Opgemerkt wordt dat een afzonderlijke wettelijke

voorziening om dit tot uiting te brengen strikt genomen niet aangewezen lijkt, juist

omdat de opschortende werking van rechtsmiddelen ten aanzien van uitspraken van

de strafrechter reeds als algemene regel geldt. Zou er evenwel voor gekozen worden

toch een afzonderlijke bepaling ter zake in de wet op te nemen, opdat geen twijfel

blijft bestaan naar aanleiding ven de eerder gedane uitlating, dan stelt de werkgroep

voor die bepaling op te nemen in artikel 94c Sv. Een voorstel is in dit advies

geformuleerd.

Mede met het oog op de beschikking van de Hoge Raad van 19 december 1996,

nr. 3526, is het geboden dat de wetgever zich nader beraad op de vraag, of de

bevoegdheid tot conservatoir beslaglegging toekomt aan alleen de officier van justitie,

of ook aan de rechter-commissaris. Buiten het geval van een huiszoeking binnen het

strafrechtelijk financieel onderzoek, waaromtrent zeer wel te betogen valt dat de

bevoegdheid tot conservatoir inbeslagneming tijdelijk alleen toekomt aan de rechter-

commissaris die de huiszoeking verricht, zou het naar het inzicht van de werkgroep

aanbeveling verdienen nadrukkelijk vast te stellen dat deze bevoegdheid alleen

toekomt aan de officier van justitie, die bij uitstek kan beoordelen of het beslag in

redelijkheid aangewezen is tot verhaal van de vorderingen die hij denkt te gaan doen,
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en die de beslaglegging en het voortduren van het beslag ook moet kunnen verant-

woorden.

Voorgesteld wordt om in artikel 126c Sv de woorden 'vermogensbestanddelen die

voordeel in de zin van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht vertegenwoordigen'

te vervangen door 'voorwerpen als bedoeld in artikel 94a, tweede lid' van het Wetboek

van Strafvordering, teneinde duidelijk te maken dat ook ter gelegenheid van de artikel

126c Sv bedoelde 'spoedhuiszoeking' in beslag mogen worden genomen de voor-

werpen die weliswaar op legale wijze in het bezit van de verdachtelonderzochte

persoon zijn gekomen, doch die hij zich kon verwerven doordat zijn vermogenspositie

op wederrechtelijke wijze is vergroot.

De werkgroep stelde vast dat opsporingsambtenaren voor inbeslagneming tot verhaal

van en op te leggen ontnemingsmaatregel niet de bevoegdheid hebben om daartoe

tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker besloten plaatsen te betreden. Voor-

gesteld wordt te bezien of zo een betredingsbevoegdheid niet alsnog moet worden

opgenomen, hetgeen zou kunnen geschieden door aan te sluiten bij het thans in

behandeling zijnde wetsvoorstel tot herziening van het vooronderzoek (wetsvoorstel

23 251).

Weliswaar zijn in artikel 94c Sv een aantal termijnen die het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering aan conservatoir beslag verbindt (in verband met het vervolgens

instellen van 'de eis in de hoofdzaak' en het betekenen van het beslag) buiten

werking gesteld, doch onder die uitzonderingsbepalingen valt niet artikel 721 Rv.

Ingevolge deze laatste bepaling dient bij conservatoir beslag onder een derde een

exemplaar van de nadien ingestelde 'eis in de hoofdzaak' binnen acht dagen na het

uitbrengen daarvan ook aan die derde te worden betekend, op straffe van nietigheid

van het beslag. Daar die termijn naar het inzicht van de werkgroep te kort is wordt

voorgesteld ook te bepalen dat het niet inachtnemen van de in artikel 721 Rv be-

doelde termijn geen gevolgen heeft voor het onder de derde gelegde beslag. In

verband met de belangen van de verdachte of onderzochte persoon wordt voorts

voorgesteld om de in artikel 721 Rv voorziene betekening van dagvaarding of ont-

nemingsvordering te vervangen door enkele kennisgeving van plaats en tijdstip

waarop de behandeling zal plaatsvinden, alsmede enkele andere gegevens die

de derde nodig heeft om desgewenst zijn belangen (tijdig) naar voren te kunnen

brengen. Een daartoe strekkend voorstel voor wijziging van artikel 94c Sv is in dit

advies opgenomen.

Teneinde conservatoir beslag op voorwerpen die (naar door betrokkenen wordt ge-

steld) niet geheel aan de onderzochte persoon toebehoren mogelijk te maken indien

verdeling van de gemeenschap (gemeenschappelijke eigendom) wordt gevorderd

verdient aanbeveling in de wet op te nemen dat voor de officier van justitie niet geldt

het in artikel 3:180, eerste lid BW gestelde vereiste dat de vordering opeisbaar dient

te zijn.

Teneinde duidelijk te maken dat de officier van justitie, indien hij de vordering instelt

die bekend staat als actio pauliana (artikel 94d, eerste lid, Sv), ook bevoegd is het met

die vordering verband houdende beslag te leggen (artikel 737 Rv), verdient het aan-
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beveling aan het eerste lid van artikel 94d Sv na 'Burgerlijk Wetboek' toe te voegen:

'en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering'.

Tussen de vele onzekerheden die een faillissement van de onderzochte persoon met

zich meebrengt voor het instellen van een ontnemingsvordering is er een die de

wetgever zou kunnen wegnemen. Gedoeld wordt op de vraag welke situatie ontstaat

indien het faillissement intreedt nadat in eerste aanleg een ontnemingsmaatregel is

opgelegd, en in hoger beroep de strafrechter weliswaar opnieuw die maatregel

oplegt, doch onder vernietiging van de uitspraak van de eerste rechter. Naar het

inzicht van de werkgroep zal in die situatie moeten worden vastgesteld dat de aan-

vankelijk (voorwaardelijk) aangemelde vordering is tenietgegaan, terwijl de in hoger

beroep opgelegde maatregel vermoedelijk niet meer als vordering in het faillissement

kan worden aangemeld. De wetgever zou hierin kunnen voorzien door een wettelijke

fictie in te bouwen aangaande het tijdstip waarop de vordering is ontstaan. Wat de

boete en ontnemingsmaatregel betreft valt de denken aan het tijdstip waarop in

eerste aanleg de sanctie is opgelegd. Ten aanzien van de ontnemingsmaatregel zou

men ook kunnen denken aan een eerder moment waarop de (voorwaardelijke) vor-

dering in het faillissement geformalisserd raakt, namelijk het moment waarop de

ontnemingsvordering wordt betekend.

Wat de positie van de officier van justitie in het faillissement van de onderzochte

persoon betreft acht de werkgroep zich niet in staat om suggesties te doen voor

wetswijzigingen die deze positie kunnen verbeteren zonder belangen van bona fide

derden onevenredige mate aan te tasten.

Dringende aandacht van de wetgever vergt evenwel de aantastbaarheid van schijn-

constructies in verband met de eigendom van vermogensbestanddelen. Naar het

inzicht van de werkgroep dient de wetgever na te gaan welke aanvullende voorzienin-

gen ter bestrijding daarvan opgenomen kunnen worden. Naast de reeds genoemde

mogelijkheid om beslag op zaken in een gemeenschap beter uitvoerbaar te maken

(mits de officier van justitie daarbij ook de verdeling van de gemeenschappelijke

eigendom vordert) zullen dergelijke voorzieningen met name gezocht moeten worden

in nog weer uitgebreide bepalingen ten aanzien van het beslag onder derden, ook

als onroerende (register) goederen betreft. Een alternatief zou zijn dat de wetgever

zich beraadt over het in de wet opnemen van op rechtspersonen toegesneden straf-

baarstellingen - met een breder bereik dan de huidige begunstigingsartikelen - van

betrokkenheid bij 'witwasconstructies'. De werkgroep is zich er evenwel terdege van

bewust dat ook deze laatste weg een moeizame is; tot dusverre is, voor zover de

werkgroep bekend, zelfs nog niemand erin geslaagd een praktisch toepasbare en

sluitende omschrijving van 'witwassen' te geven.

Voorgesteld wordt om het tweede lid van artikel 511e Sv te herformuleren om nadruk-

kelijk te doen uitkomen dat de dag van de uitspraak alleen dan aan de betrokkene

moet worden betekend indien de rechter afwijkt van de normale termijnen voor het

doen van uitspraak. Voorts wordt voorgesteld om, wat die normale termijnen betreft,

aldaar en in het eerste lid van dat artikel, onder b, ook artikel 378 Sv op te nemen,

ziende op het geding ten overstaan van de politierechter. De wetgever wordt voorts
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uitgenodigd om terug te komen op het in de Memorie van Toelichting ingenomen

standpunt dat deze kennisgeving (ofschoon in artikel 511e Sv wordt gesproken van

betekenen) per gewone post kan worden verzonden.

Voorgesteld wordt om ten aanzien van op grond van artikel 94a Sv onder derden

gelegd beslag het voorschrift van artikel 722 van het Wetboek van Burgelijke Rechts-

vordering buiten werking te stellen.
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