
Samenvatting 
 
Deze studie beoogt inzicht te bieden in de gang van zaken bij de internationale samenwerking 
in ontnemingszaken, de knelpunten die daarbij bestaan en de gevolgen van de internationale 
samenwerking voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Teneinde dit inzicht 
te verkrijgen zijn de samenwerkingsrelaties tussen Nederland, België, Turkije, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk bestudeerd door middel van dossierstudie, telefonische en face-to-face 
interviews, een expertmeeting en het uitzetten van een schriftelijke vragenlijst. Tevens heeft een 
oriëntatie plaatsgevonden op het juridische kader van internationale samenwerking in 
internationaal en Europees verband(1). De onderzoeksresultaten laten zich als volgt 
samenvatten. 
 
1. Het proce s van internationale samenwerking in ontnemingszaken 
 
In deze studie worden twee clusters onderzoeksvragen beantwoord. Het eerste cluster 
onderzoeksvragen heeft betrekking op de manier waarop in de praktijk de internationale 
samenwerking in ontnemingszaken verloopt. Het gaat hierbij enerzijds om een beschrijving van 
de organisatie van het proces van internationale samenwerking in Nederland, België, Turkije, 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk (§ 1.1). Anderzijds betreft het de analyse van het beschikbare 
cijfermateriaal om kwantitatief inzicht te geven in de omvang, aard en resultaten van 
internationale samenwerking in ontnemingszaken (§ 1.2). Het tweede cluster onderzoeksvragen 
wordt uitgewerkt in § 2 van deze samenvatting. 
 
1.1. Organisatie 
 
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de wijze waarop internationale samenwerking in 
ontnemingszaken plaatsvindt een internationale c.q. bilaterale én een nationale dimensie heeft. 
De internationale c.q. bilaterale dimensie heeft betrekking op de afspraken die – al dan niet in 
Europees verband – tussen landen zijn gemaakt om elkaar bijstand te verlenen in 
ontnemingszaken. Deze afspraken behelzen, kort gezegd, dat een land op verzoek van een 
ander land bewijsmateriaal vergaart, beslag legt op voorwerpen of vermogensbestanddelen, of 
een ontnemingssanctie ten uitvoer legt. Op basis van deze regelgeving vindt communicatie en 
interactie plaats tussen de centrale autoriteiten en de uitvoeringsorganisaties van de betrokken 
landen. Tot op zekere hoogte wordt in de internationale en met name de Europese regelgeving 
voorgeschreven op welke wijze die interactie zou moeten verlopen. 
 
Bij de interactie tussen de autoriteiten en uitvoeringsorganisaties van de betrokken landen zijn 
soms internationale instanties betrokken – Interpol, Europol en/of Eurojust – of wordt gebruik 
gemaakt van al dan niet geformaliseerde netwerken, zoals het Europees Justitieel Netwerk 
(EJN) en/of het Camden Assets Recovery Inter-agency Network (CARIN). Deze instanties en 
netwerken hebben een faciliterende functie. Ze nemen een handeling in het 
samenwerkingsproces over, versnellen die handeling, of verschaffen relevante informatie om de 
internationale samenwerking te bevorderen. Deze internationale instanties nemen de uitvoering 
en afwikkeling van de bestaande rechtshulpprocedures niet over. 
 
De nationale dimensie van internationale samenwerking omvat alle activiteiten die binnen het 
eigen land worden verricht met het oog op de internationale rechtshulp. Hieronder valt niet 
alleen de uitvoering van inkomende verzoeken, maar ook de voorbereiding en bewaking van 
uitgaande verzoeken. De wijze waarop de samenwerking tussen staten verloopt, wordt primair 
bepaald door de nationale wetgeving én de manier waarop de verwerking en behandeling van 



rechtshulpverzoeken op nationaal niveau is georganiseerd. Daarnaast oefent de internationale 
regelgeving invloed uit op de juridische context van de samenwerking, niet of nauwelijks op de 
organisatie van het proces van samenwerken. 
 
Uit de beschrijving van het proces van internationale samenwerking tussen Nederland, België, 
Turkije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komt een aantal kenmerken van die samenwerking 
naar voren die aanleiding geven tot enkele resumerende opmerkingen: 

- Voor de verzending van rechtshulpverzoeken worden – vaak gelijktijdig – diverse 
kanalen gebruikt. In alle landen verloopt de formele verzending in elk geval via de 
centrale autoriteit die tot taak heeft de verzoeken te toetsen, te registreren en door te 
zenden aan de centrale autoriteit in de aangezochte staat. In Nederland en België gaat 
het in zoverre om een formele handeling van de centrale autoriteit, want 
rechtshulpverzoeken worden vaak ook rechtstreeks verzonden naar het bevoegde 
uitvoeringsorgaan in de aangezochte staat, met een afschrift aan de centrale autoriteit in 
het eigen land die het verzoek op zijn beurt weer doorzendt aan de centrale autoriteit in 
de aangezochte staat. De centrale autoriteit neemt in elk van de landen formeel een 
belangrijke positie in. Het belang van informele contacten en netwerken neemt in de 
praktijk echter toe. 

- De onderzochte landen maken niet meer dan incidenteel gebruik van de diensten van 
geïnstitutionaliseerde internationale organisaties als Interpol, Europol en Eurojust. Alleen 
Spanje maakt voor de verzending van rechtshulpverzoeken intensief gebruik van het 
Interpolkanaal. De vorm en rol van netwerkorganisaties als het EJN en met name CARIN 
sluit meer dan die van Interpol, Europol en Eurojust aan op de praktijk van internationale 
samenwerking. 

- De tenuitvoerlegging van rechtshulpverzoeken vindt in de onderzochte landen plaats op 
decentraal niveau. De verzoeken worden neergelegd bij de autoriteiten die op grond van 
het nationale recht bevoegd zijn tot het uitoefenen van de bevoegdheid waarop het 
verzoek betrekking heeft. In de praktijk ligt het accent op internationale samenwerking 
tussen decentrale autoriteiten. 

- In de onderzochte landen zijn geen specifieke uitvoeringsorganen voor de afwikkeling 
van rechtshulpverzoeken in ontnemingszaken aangewezen. Expertisecentra op het 
gebied vanontneming, zoals het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (BOOM) in 
Nederland en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring 
(COIV) in België hebben geen specifieke inhoudelijke taakstelling op het terrein van 
internationale samenwerking met betrekking tot ontneming. In de praktijk vervullen zij wel 
een faciliterende rol. 

 
1.2. Cijfermateriaal 
 
Het actuele aantal inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken met betrekking tot ontneming, 
de resultaten van die verzoeken (de omvang en waarde van de voorwerpen en tegoeden 
waarop (conservatoir) beslag is gelegd en/of die zijn ontnomen) en de manier waarop 
samenwerkingspartners de kosten en baten van ontnemingsprocedures hebben verdeeld, blijkt 
voor de Nederlandse situatie op basis van het beschikbare cijfermateriaal niet volledig en 
betrouwbaar in kaart gebracht te kunnen worden. De registratie bij de centrale autoriteit (BIRS) 
is onvolledig, de registratie bij arrondissements- en ressortsparketten ontbreekt en is ook 
nauwelijks te reconstrueren omdat bij de meeste arrondissements- en ressortsparketten het 
overzicht ontbreekt over ontnemingsdossiers met een internationale component en over 
dossiers die verband houden met de uitvoering van inkomende rechtshulpverzoeken in 
ontnemingszaken. 



De gegevens die zijn bijeengebracht suggereren dat jaarlijks in totaal ongeveer dertig 
internationale rechtshulpverzoeken met betrekking tot ontneming gedaan worden. Nederland 
treedt hierbij overwegend op als verzoekende staat. Deze uitgaande verzoeken hebben 
voornamelijk betrekking op Zwitserland, Spanje, Turkije, Marokko, Engeland, Duitsland en 
Luxemburg. Volgens opgave van de arrondissements - en ressortsparketten, alsmede het 
landelijk parket liepen er in de periode 2000 – 2005 in totaal drieëndertig internationale 
ontnemingszaken die betrekking hadden op België, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Spanje. 
In diezelfde periode was de gemiddelde doorlooptijd van een uitgaand rechtshulpverzoek acht 
maanden in zaken die zijn afgedaan en tweeëntwintig maanden in nog lopende zaken. De 
inkomende rechtshulpverzoeken blijken vooral afkomstig zijn uit de buurlanden: België, 
Duitsland en Engeland. Van de inkomende verzoeken hebben de afgehandelde 
rechtshulpverzoeken gemiddeld dertien maanden in beslag genomen, terwijl bij de lopende 
zaken sinds ontvangst gemiddeld ruim drieëntwintig maanden is verstreken. Aan het 
cijfermateriaal kunnen geen conclusies worden verbonden. Evenmin bieden ze een 
indicatief beeld van de kwantitatieve stand van zaken ten aanzien van internationale 
samenwerking in ontnemingszaken. 
 
2. Knelpunten bij internationale samenwerking in ontnemingszaken 
 
Het tweede cluster onderzoeksvragen betreft de knelpunten die volgens de respondenten 
optreden in het proces van internationale samenwerking in ontnemingszaken tussen Nederland 
en België, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk (§ 2.1). Behalve deze knelpunten worden 
ook de oorzaken en redenen van deze knelpunten, zoals de respondenten die hebben 
genoemd, geïnventariseerd (§ 2.2). In aanvulling op deze brede inventarisatie wordt – vanuit het 
perspectief van de onderzoekers – een beknopte nadere beschouwing gegeven van de 
oorzaken en redenen van de geconstateerde knelpunten. Bovendien wordt aandacht besteed 
aan een aantal knelpunten in de organisatie van het proces van internationale samenwerking in 
ontnemingszaken die door de respondenten niet als zodanig zijn geëxpliciteerd, maar naar het 
oordeel van de onderzoekers toch van invloed moeten worden geacht op dat proces (§ 2.3). Het 
gaat hierbij enerzijds om de uitvoeringspraktijk, maar ook tegen de achtergrond van de uitzetting 
van de internationale en Europese regelgeving is anderzijds een aantal knelpunten te benoemen 
als het niet-nakomen van geldende normen die in dat juridisch kader zijn vastgelegd, dan wel als 
voortvloeiend uit juridische barrières voor internationale samenwerking in ontnemingszaken 
(§ 2.4). 
 
2.1. Inventarisatie knelpunten 
 
Bij het inventariseren van de factoren die, volgens de respondenten, een negatieve invloed 
uitoefenen op het proces van internationale samenwerking in ontnemingszaken, is gekeken 
naar knelpunten in de verschillende samenwerkingsrelaties die in direct verband staan met het 
proces van internationale samenwerking. Daarnaast ging de aandacht uit naar oorzaken en 
redenen in de nationale (ontnemings) praktijk die de knelpunten in de verschillende bilaterale 
samenwerkingsrelaties hebben op het proces van internationale samenwerking. Uit de 
inventarisatie  bleek dat de gesignaleerde knelpunten zich niet of slechts in beperkte mate lieten 
verbinden met de fasen in het ontnemingsproces en/of met de specifieke bilaterale 
samenwerkingsrelaties. Hoewel op onderdelen knelpunten of oorzaken en redenen kunnen 
worden aangewezen die wel verband houden met een specifieke fase of een bepaalde 
samenwerkingsrelatie, zijn de belangrijkste knelpunten in de internationale samenwerking 
algemeen van aard. 
 



 
Knelpunten in de bilaterale samenwerkingsrelaties 
 
Wat de bilaterale samenwerkingsrelaties van Nederland met België, Spanje, Turkije en het 
Verenigd Koninkrijk betreft, komt uit de inventarisatie een globaal, uiteraard op de ervaring en 
beleving van de respondenten gebaseerd beeld naar voren. De ‘bilaterale beeldvorming’ kan 
als volgt worden samengevat. 
 
De relatie tussen Nederland en België is over het algemeen goed tot zeer goed te noemen. 
Belangrijke factoren daarvoor lijken te zijn gelegen in het gemeenschappelijke taalgebied, de 
geografische en culturele nabijheid, en de nauwe contacten tussen de expertisecentra van 
beide landen (BOOM en COIV). Ook de relatie tussen de centrale autoriteiten is goed. Waar 
zich problemen voordoen, houden die veelal verband met beslaglegging of executie, zelden of 
nooit met de opsporingsfase. Een specifiek knelpunt dat wordt genoemd, is de geregeld te 
summiere onderbouwing van Belgische rechtshulpverzoeken met betrekking tot ontneming. Als 
oorzaak voor de knelpunten noemen de respondenten de beperkte prioriteit die in beide landen 
aan ontnemen wordt gehecht. 
 
Ook de samenwerkingsrelatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt als goed 
ervaren. Taalproblemen doen zich volgens de respondenten doorgaans niet voor. Uit de 
dossierstudie is de onderzoekers echter gebleken dat niet-professionele vertalingen van 
documenten naar het Engels soms storende taalfouten bevatten en dat professionele 
vertalingen soms specifieke juridische begrippen met betrekking tot een ontnemingszaak onjuist 
weergeven. De onderbouwing van rechtshulpverzoeken met betrekking tot ontneming is in orde, 
al zijn er van Britse zijde wel klachten over de inkleding voor zover die betrekking heeft op het 
punt van de (eigendoms)verhouding tussen de verdachte/veroordeelde en de in beslag te 
nemen voorwerpen. De verschillen tussen de rechtstelsels worden, vooral vanuit Nederland, als 
complicerende factor beschouwd, maar de samenwerking lijkt daar in de dagelijkse praktijk niet 
veel hinder van te ondervinden. Nederlandse respondenten ervaren de Britse organisatie ten 
aanzien van ontneming van misdaadgeld als complex vanwege de veelheid aan betrokken 
uitvoeringsinstanties. Britse respondenten wijzen op de in hun ogen laconieke houding van 
Nederland ten aanzien van asset sharing. 
 
Nederland treedt in relatie tot Turkije voornamelijk op als verzoekende staat en niet als 
aangezochte staat. Voor wat betreft de samenwerkingsrelatie met Turkije geven de Turkse 
respondenten aan dat de inkleding van Nederlandse rechtshulpverzoeken tekort schiet. Vanuit 
Nederland wordt wisselend geoordeeld over de diepgang van het onderzoek dat op verzoek 
van Nederland wordt verricht. Waar het gaat om de wijze waarop men elkaar over en weer 
bejegend, valt het op dat de Nederlandse wijze van opereren door Turkse respondenten soms 
als hautain en ongeduldig wordt aangemerkt. Ook treden er, zo stellen Nederlandse 
respondenten, communicatiemoeilijkheden op indien Nederlandse politieambtenaren zich 
rechtstreeks in contact stellen met de betrokken Turkse rechters. Voor het welslagen van de 
samenwerking dient de Turkse autoriteiten tijdig inzicht te worden gegeven in de zaak waarin 
men beoogt samen te werken en zou de communicatie zoveel mogelijk moeten verlopen tussen 
personen met een gelijkwaardige functie. In de praktijk lijkt de samenwerking over het algemeen 
naar tevredenheid te verlopen. 
 
Ten aanzien van Spanje treedt Nederland eveneens vooral op als verzoekende staat. 
Respondenten wijzen erop dat de uitvoering van rechtshulpverzoeken in Spanje relatief veel tijd 
kost, de contacten formeel verlopen en dat de Spaanse autoriteiten vrijwel nooit om een 
aanvullende toelichting verzoeken indien een rechtshulpverzoek onvoldoende is onderbouwd. 



Nederlandse respondenten ervaren dat Spaanse autoriteiten geen prioriteit leggen bij de 
internationale samenwerking (in ontnemingszaken). Voor Nederland is het daarbij lastig om in 
Spanje rechtstreeks contact te zoeken met de bij de uitvoering van verzoeken betrokken 
personen, onder andere omdat communicatie veelal alleen in het Spaans mogelijk is. Ook zou 
vanuit Spanje nauwelijks terugkoppeling plaatsvinden over de uitvoering van een verzoek. In 
Nederland lijkt daarnaast onvoldoende zicht te bestaan op de wijze waarop in Spanje de voor 
ontneming relevante bevoegdheden juridisch zijn vormgegeven. 
 
Generieke knelpunten 
 
Vanuit het perspectief van internationale samenwerking heeft een aantal knelpunten een 
‘generiek’ karakter. Deze knelpunten doen zich in de meeste of zelfs alle bestudeerde 
samenwerkingsrelaties  voor. 
 
Onvoldoende onderbouwing en inkleding van rechtshulpverzoeken 
De onderbouwing en inkleding van internationale rechtshulpverzoeken met betrekking tot 
ontneming schiet tekort. Er wordt onvoldoende relevante informatie gegeven en er wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de juridische eisen die gelden in de aangezochte staat. 
 
Taalbarrières 
In nagenoeg alle onderzochte samenwerkingsrelaties spelen taalbarrières een rol. 
Rechtshulpverzoeken worden doorgaans in de taal van de verzochte staat vertaald door een 
professionele tolk, maar de vertaling sluit niet altijd adequaat aan bij de gehanteerde (juridische) 
terminologie in de verzochte staat. De kennis en materiedeskundigheid van tolken is bovendien 
niet altijd voldoende én voldoende controleerbaar als het gaat om dialecten in een vreemde 
taal. 
 
Culturele drempels 
Het ontbreken van interculturele communicatieve competenties van de samenwerkingspartners 
en de communicatieroutes waarover zij kunnen beschikken een knelpunt te zijn. Dit knelpunt uit 
zich in het feit dat in de praktijk onvoldoende rekening wordt gehouden met de wederzijdse 
verwachtingen die buitenlandse samenwerkingspartners hebben voor wat betreft de manier 
waarop zij bejegend willen worden. Indien in het proces van internationale samenwerking 
communicatie plaatsvindt tussen personen van verschillend functieniveau, kan dat blokkerend 
werken. Het blijkt moeilijk om de kwaliteit en opbrengst van dienstverlening door buitenlandse 
instanties en personen op waarde te schatten gedurende de onderzoeks-, beslag- en 
executiefasen. 
 
Onvoldoende inzicht in de samenwerkingsketen 
Formeel is de samenwerking tussen instanties betrokken bij een internationale ontnemingszaak 
adequaat geregeld. Een belangrijk knelpunt is dat de werkwijze van centrale autoriteiten als 
inert, niet-transparant, of onoverzichtelijk wordt ervaren, mede als gevolg van de lange 
doorlooptijd van rechtshulpverzoeken. Dientengevolge ontbreekt veelal actueel inzicht in de 
voortgang van de uitvoering van een rechtshulpverzoek. Vrijwel alle respondenten wijzen, met 
betrekking tot alle onderzochte samenwerkingsrelaties, op het feit dat in de uitvoeringspraktijk 
van ontnemingszaken politie en justitie in gescheiden circuits werken: elk met eigen 
werkculturen, prestatiecriteria en visies op ontneming als wapen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad. Hierdoor blijkt geregeld sprake van problemen met betrekking tot 
bejegening en communicatie, soms versterkt door culturele drempels. 
 
 



Succesvolle samenwerking in ontnemingszaken hangt (te veel) af van persoonlijke contacten 
Succesvolle samenwerking bij de tenuitvoerlegging van een rechtshulpverzoek hangt – in alle 
fasen van de ontnemingsprocedure, maar met name in de beslag- en executiefasen – samen 
met persoonlijke contacten. Het opbouwen van persoonlijke relaties, bij voorkeur door middel 
van ontmoetingen, is in alle onderzochte landen een succesfactor. Het ontbreken van een 
persoonlijk netwerk, of het gebrek aan prikkels om een netwerk op te bouwen en te 
onderhouden, belemmert daarentegen de uitvoeringspraktijk en vormt een knelpunt in de 
internationale samenwerking in ontnemingszaken. 
 
Internationale organisaties spelen niet of nauwelijks een rol 
In de huidige uitvoeringspraktijk van internationale ontnemingszaken wordt in beperkte mate 
gebruik gemaakt van de expertise en dienstverlening van het Europol/Interpol kanaal, of van 
andere internationale organisaties en diensten. Dat komt niet zozeer door onbekendheid met de 
mogelijkheden van die dienstverlening of informatieverstrekking op het gebied van financieel 
onderzoek, maar heeft te maken met het feit dat de internationale organisaties veelal als 
bureaucratisch, traag en formeel worden ervaren. 
 
Ontbreken van internationale afspraken: bewaring en beheer, asset sharing, doorlooptijden 
In de beslag- en executiefasen van de ontnemingsprocedure ondervindt de uitvoeringspraktijk 
hinder van het ontbreken van eenduidige afspraken over bewaring en beheer van in beslag 
genomen voorwerpen en tegoeden. Elk van de onderzochte landen hanteert op dit terrein eigen 
regels en handelwijzen die in de verzoekende staat vaak onvoldoende zijn gekend. Ook het feit 
dat op dit moment internationaal geen heldere en bindende afspraken van kracht zijn over asset 
sharing, belast de internationale samenwerking tussen justitiële instanties. Ten slotte zijn er 
geen heldere, breed geaccepteerde en toegepaste normen voor doorlooptijden van 
rechtshulpverzoeken voorhanden. 
 
2.2. Inventarisatie oorzaken en redenen 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt geen helder onderscheid aangebracht te kunnen 
worden tussen de knelpunten in de internationale samenwerking in ontnemingszaken en de 
oorzaken en redenen daarvoor. De respondenten hebben die causale relaties althans maar in 
beperkte mate geëxpliciteerd. Met betrekking tot de belangrijkste knelpunten zijn de volgende 
causale relaties genoemd: 

- Het gebrek aan kennis van en ervaring met de rechtsstelsels van de landen met wie men 
samenwerkt, leidt tot een tekortschietende inkleding van rechtshulpverzoeken. 

- De onvoldoende borging van verworven kennis in de organisatie en het gebrek aan 
kennisoverdracht tussen organisaties leidt ertoe dat (i) veel politie- en 
justitiemedewerkers te weinig specifieke kennis hebben van (de regels ten aanzien van 
en de organisatie van) internationale samenwerking in ontnemingszaken en (ii) de 
beperkt beschikbare expertise versnipperd blijft. 

- Het niet of onvoldoende erkennen van culturele verschillen – bijvoorbeeld voor wat 
betreft de noodzakelijkheid van de persoonlijke aanwezigheid van een officier van justitie 
tijdens een werkbezoek aan een ander land – vertraagt de doorlooptijd van een 
rechtshulpverzoek. 

- Het gebrek aan ervaring met en inzicht in interculturele competenties maakt dat 
wederzijdse verwachtingen bij internationale samenwerking onvoldoende worden 
geëxpliciteerd. 

- De werkwijze van centrale autoriteiten is inert en niet-transparant waardoor bijvoorbeeld 
de doorlooptijd van rechtshulpverzoeken veelal lang is en actueel inzicht in de voortgang 
van de uitvoering van een rechtshulpverzoek ontbreekt. 



- De veelal lange doorlooptijd van ontnemingszaken leidt tot (i) een verlies van 
zaakskennis en netwerk, mede gelet op de veelal tussentijds plaatsvindende 
personeelsroulaties, (ii) een verplaatsing van het vermogen van de verdachte, voor zover 
dat niet reeds is beslagen, en (iii) een vergroting van de schikkingsbereidheid, terwijl 
schikkingen veelal slecht worden begrepen door aangezochte staten die in een eerder 
stadium beslag hebben gelegd. 

- De geringe (materiële en immateriële) investering vanuit politie- en justitie-instanties in 
het plannen en financieren van werkbezoeken in het buitenland, alsmede in het 
opbouwen en onderhouden van formele netwerkcontacten leidt ertoe dat de bestaande 
contacten vaak afhankelijk zijn van individuen. 

- Politie- en justitie-instanties besteden weinig aandacht aan het beheer en de borging van 
kennis en ervaring die aanwezig is binnen de eigen organisatie c.q. dienstonderdelen, 
waardoor expertise verdwijnt of althans minder makkelijk beschikbaar is. 

- De genoemde ontoereikende inzet van de beschikbare personen met kennis van 
financiële recherche in Nederland wordt geweten aan een (onvoldoende anticipatie op) 
geringe doorstroom binnen BFO’s, carrièreperspectieven buiten de politie en problemen 
in de terugstroom vanuit nationale naar regionale rechercheonderdelen. 

- De perceptie van Europol en Interpol als bureaucratische en traag opererende instanties 
alsmede de onbekendheid met de specifieke diensten van deze instanties, leidt ertoe dat 
in de praktijk weinig gebruik van deze kanalen wordt gemaakt. 

- Het ontbreken van heldere afspraken over asset sharing vormt soms reden om 
internationale samenwerking achterwege te laten. Het gegeven dat de eigen regels en 
handelwijzen die verzoekende en aangezochte staten hanteren onvoldoende gekend 
zijn, leidt soms tot onduidelijke situaties met betrekking tot het beheer van in beslag 
genomen voorwerpen. 

- Een gebrek aan registratie en de (tekortschietende) kwaliteit van de bestaande 
registratiesystemen leidt ertoe dat men onvoldoende overzicht heeft van de praktijk van 
samenwerking in internationale ontnemingszaken, alsmede dat een succesvolle executie 
van confiscatiemaatregelen soms wordt belemmerd. 
 

2.3. Nadere beschouwing oorzaken en redenen 
 
Tezamen leveren alle knelpunten, hun oorzaken en redenen vanuit het oogpunt van de 
organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn om internationaal succesvol samen te kunnen 
werken, een wat somber beeld op. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel van de 
geconstateerde knelpunten zeer persistent blijken te zijn. Een belangrijk deel van de 
geconstateerde problemen kwam immers ook al naar voren in het onderzoek dat binnen de 
Europese Unie is uitgevoerd op grond van het ‘Gemeenschappelijk optreden tot instelling van 
een mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de 
internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit’. Hoewel 
de betrokken landen sindsdien verschillende nuttige initiatieven hebben ontplooid, zijn nog 
steeds grotendeels dezelfde problemen zichtbaar. 
 
Het overzicht van de causale relaties die de respondenten hebben genoemd ter verklaring van 
de knelpunten die zij in het proces van internationale samenwerking in ontnemingszaken 
signaleren, kan op een aantal punten – vanuit een confrontatie van de verschillende 
informatiebronnen, alsmede vanuit een synthetiserend en interpretatief perspectief – worden 
aangevuld en verdiept. 
 
Knelpunten en oorzaken, op internationaal en nationaal niveau 
Vanuit de beleving van de respondenten is zowel het verschil tussen knelpunten en oorzaken 



daarvan, als het onderscheid tussen knelpunten op nationaal en knelpunten op internationaal 
niveau n iet scherp. Diverse respondenten gaven er ook blijk van dat de scheidslijn tussen 
enerzijds  knelpunten en anderzijds oorzaken en redenen niet scherp valt te trekken. Daarnaast 
blijkt het belevingsniveau van de respondenten, in vrijwel alle gevallen, geënt op hun kennis van 
en functioneren in de eigen staat. Ervaringen met problemen in de nationale samenwerking bij 
ontnemingszaken worden soms automatisch geëxtrapoleerd en gethematiseerd als een 
knelpunt in de internationale samenwerking, hoewel ze met betrekking tot dat internationale 
niveau feitelijk niet zijn gesignaleerd in het onderzoek. Hoewel de respondenten dergelijke 
knelpunten benoemen in het licht van de internationale samenwerking in ontnemingszaken en 
situeren op internationaal niveau, gaat het echter vaak om knelpunten die vooral op nationaal 
niveau, of óók op nationaal niveau – buiten het verband van internationale samenwerking – 
bestaan en daarom dus veeleer als oorzaken van knelpunten dienen te worden gekenschetst 
dan als knelpunten in de internationale samenwerking. 
 
Bij een nadere beschouwing van alle geïnventariseerde knelpunten bij internationale 
samenwerking in ontnemingszaken blijkt dan ook dat feitelijk weinig knelpunten naar voren 
komen die specifiek op het niveau van internationale samenwerking betrekking hebben en 
spelen. Vrijwel alle knelpunten hebben oorzaken die wortelen in de nationale organisatie van het 
proces van internationale samenwerking. Dat kan worden verklaard vanuit het gegeven dat 
internationale samenwerking in ontnemingszaken in essentie geen internationaal 
organisatorisch kader heeft. De internationale samenwerking vindt immers plaats tussen de 
verschillende landen. Daar komt bij dat op nationaal niveau weliswaar de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van internationale samenwerking is toebedeeld aan de centrale autoriteiten, 
maar dat in de praktijk diverse instanties bij de uitvoering zijn betrokken. De centrale autoriteiten, 
noch de expertisecentra bieden een hecht organisatorisch kader voor samenwerking in en 
kennisuitwisseling ten behoeve van ontnemingszaken. Vanuit het veld worden de centrale 
autoriteiten niet gezien als en evenmin invloedrijk geacht om daadwerkelijk te opereren als 
‘speler’ in de praktijk van internationale ontnemingszaken. En de betekenis van internationale 
organisaties als Europol en Interpol – die overigens in potentie wel een werkelijk organisatorisch 
kader zouden kunnen vormen op internationaal niveau – is in dat opzicht vooralsnog beperkt 
gebleken. Waar zich knelpunten voordoen – en met name waar het gaat om de persistente 
knelpunten – houdt dat doorgaans verband met en vindt dat veelal zijn oorzaak in de nationale 
(randvoorwaardelijke) organisatie van het proces van internationale samenwerking. 
 
Visie op de betekenis van ontneming 
Achter veel van de oorzaken en redenen die de respondenten noemen ter verklaring van 
belangrijke knelpunten bij de internationale samenwerking in ontnemingszaken gaat het 
gevoelen schuil dat ontneming als een wapen in de strijd tegen internationaal georganiseerde 
misdaad nog steeds weinig prioriteit krijgt. Dat raakt het internationale en Europese niveau, 
maar geldt vooral op nationaal niveau voor de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en 
vooral voor de politie. Dit duidt op een discrepantie tussen beleidsvorming enerzijds en 
beleidsuitvoering anderzijds. Politiek lijkt er – zowel op Europees niveau, als ook in Nederland – 
draagvlak te bestaan om stevig in te zetten op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen 
voordeel, zowel nationaal als internationaal, maar daar is op uitvoeringsniveau kennelijk nog 
weinig van te merken. Het ontbreekt bij de Europese instellingen, de nationale regeringen en de 
centrale autoriteiten dan ook aan een expliciete visie op de betekenis van ontneming in de 
bestrijding van de georganiseerde misdaad en  
– daar logischerwijs uit volgend – aan een duidelijke missie om de inzet ten behoeve van 
internationale ontnemingszaken te verhogen. Dat werkt in de praktijk demotiverend, blijkens de 
onderzoeksresultaten, veroorzaakt problemen in de ketensamenwerking en belemmert de 
opbouw en uitwisseling van expertise. 



Toegankelijkheid en kwaliteit van informatie 
Op nationaal en internationaal niveau staan diverse electronische informatiebronnen ter 
beschikking om informatie te verzamelen waarmee een internationaal rechtshulpverzoek met 
betrekking tot ontneming kan worden voorbereid. Deze bronnen blijken soms niet gekend en 
worden doorgaans niet systematisch gebruikt, ondanks de breed gevoelde behoefte aan 
informatie op uitvoeringsniveau en ondanks het feit dat de onderbouwing en inkleding van 
rechtshulpverzoeken in de praktijk geregeld tekort schiet. Het is daarom interessant te 
constateren dat de respondenten de toegankelijkheid en kwaliteit van informatie niet als een 
knelpunt aanmerken. Het feit dat veel respondenten hun informatiebehoefte kenbaar maken, 
maar de reeds beschikbare informatiebronnen kennelijk niet volledig benutten, wijst op de 
noodzaak van een consequenter en consistenter beheer van informatie die de 
uitvoeringspraktijk gericht ondersteunt en expertise op de terreinen van internationale 
samenwerking én ontneming vanuit politie én justitie samenbrengt. Het belang van praktisch 
bruikbare en breed beschikbare informatie om de internationale samenwerking in 
ontnemingszaken te versoepelen, wordt al geruime tijd onderkend. In het ‘Gemeenschappelijke 
optreden witwassen’ (1998) hebben de toenmalige lidstaten van de Europese Unie afgesproken 
om gebruikersvriendelijke gidsen op te stellen. Deze afspraak is onvoldoende gestand gedaan. 
 
2.4. Het juridische kader 
 
De Europese regelgeving omvat, naast vereisten ten aanzien van de nationale wetgeving, een 
aantal praktische normen die verband houden met de inrichting van de uitvoeringspraktijk en 
brengt tot uitdrukking dat er een zeker verwachtingspatroon binnen de Europese Unie bestaat 
ten aanzien van de internationale samenwerking in ontnemingszaken. Voor de 
samenwerkingsrelaties  tussen Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is dat 
patroon van belang. Voor de relatie met Turkije heeft de Europese regelgeving betekenis met 
het oog op de mogelijke toetreding van dit land tot de Europese Unie. 
 
In de Europese regelgeving liggen, afgezien van de vereisten ten aanzien van de inrichting van 
de nationale wetgeving en vereenvoudigd weergegeven, de volgende verplichtingen besloten: 
 
a) Lidstaten dienen in meer opzichten voortvarend te werk te gaan bij de rechtshulpverlening 
ter zake van de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van 
vermogensbestanddelen. Van belang is onder meer dat: 

- de rechtshulpverlening dezelfde prioriteit krijgt als het treffen van soortgelijke 
maatregelen in nationale procedures; 

- de afwikkeling van formaliteiten en de verwerking van eventuele benodigde aanvullende 
rechtshulpverzoeken zo spoedig mogelijk verloopt; 

- de verzoekende lidstaat adequaat wordt geïnformeerd over – obstakels in – het verloop 
van de afwikkeling van een rechtshulpverzoek. 

b) Lidstaten die een verzoek tot rechtshulpverlening doen aan een andere lidstaat, zorgen 
ervoor dat dit verzoek concreet en onderbouwd is, conform de daartoe geldende regels. 
c) Lidstaten dienen maatregelen te treffen die een efficiënte afwikkeling van 
rechtshulpverzoeken waarborgen, onder andere door het ter beschikking stellen van een 
gebruikersvriendelijke gids, het stimuleren van rechtstreekse contacten tussen de betrokken 
actoren en het verzorgen van passende opleidingen. 
 
De naleving van deze – tamelijk open – normen is, zo wordt in dit onderzoek betoogd, binnen 
de onderzochte samenwerkingsrelaties niet vanzelfsprekend. De geïnventariseerde knelpunten 
bij internationale samenwerking laten zich deels kwalificeren als het niet voldoen aan (een 



onderdeel van) de Europese regelgeving. Structurele waarborgen voor naleving van deze 
regelgeving ontbreken of schieten tekort. 
 
Voorts moet geconstateerd worden dat er geen directe consequenties zijn verbonden aan het 
niet, althans onvoldoende naleven van de Europese regels. Dat hangt samen met twee 
omstandigheden. Het blijkt, ten eerste, dat binnen de Europese Unie de voorheen uitgesproken 
aandacht voor de praktische aspecten van internationale samenwerking is verslapt. Dat uit zich 
niet doordat aan de betreffende voorschriften bindende kracht is ontnomen, maar vindt zijn 
oorzaak in het gegeven dat de later tot stand gekomen regelgeving zich primair richt op de 
uitwerking en toepassing van het principe van wederzijdse erkenning in ontnemingszaken. Dat 
krijgt hoofdzakelijk vorm in verplichtingen voor lidstaten om de nationale wetgeving zodanig in te 
richten dat samenwerking in de (nabije) toekomst op basis van dat principe kan plaatsvinden om 
daarmee de samenwerking binnen de Europese Unie eenvoudiger en efficiënter te laten 
verlopen. De oudere en nieuwe Europese regelgeving dienen wat dat betreft nog steeds 
hetzelfde doel, maar in het huidige Europese regelbestand ontbreekt het accent op de inrichting 
van de uitvoeringspraktijk – en daarmee is het signaal richting lidstaten om structureel aandacht 
te besteden aan de internationale uitvoeringspraktijk zwakker geworden. In de tweede plaats 
ontbreekt een follow up op het evaluatieonderzoek dat in 1999-2001 heeft plaatsgevonden op 
basis van het ‘Gemeenschappelijk optreden tot instelling van een mechanisme voor evaluatie 
van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de internationale verbintenissen 
inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit’ (1997). Weliswaar hebben de lidstaten 
moeten rapporteren over de implementatie van het ‘kaderbesluit witwassen’ – deze procedure is 
overigens nog niet afgerond – maar die rapportage heeft niet het karakter van een systematisch 
vervolgonderzoek naar het huidige functioneren van de praktijk van internationale samenwerking 
en naar de implementatie van de aanbevelingen die op grond van het genoemde 
evaluatieonderzoek zijn opgesteld. Het toezicht vanuit de Europese Unie op het naleven van de 
praktische normen is beperkt. 
 
Indien het bestaan van een deel van de gesignaleerde knelpunten in de internationale 
samenwerking bij ontnemingszaken kan worden herleid naar het niet of onvoldoende naleven 
van juridisch bindende Europese normen, dan is het aannemelijk te concluderen dat een 
oplossing voor die knelpunten kan worden gevonden in het bevorderen van de naleving van die 
praktische normen. Daarbij kan worden gedacht aan het nader uitwerken en concretiseren van 
de bestaande praktische normen en/of het verscherpen van het toezicht op de naleving daarvan. 
Het beproeven van deze oplossingsrichtingen kan overigens goed samengaan met de (verdere) 
opkomst van het principe van wederzijdse erkenning in ontnemingszaken. 
 
Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat een aantal knelpunten verband houdt met de 
bevoegdheden en formaliteiten die uit het raamwerk van internationale verdragen en Europese 
regelgeving voortvloeien. Hoewel op onderdelen een uitbreiding van dat raamwerk denkbaar is 
en ook wenselijk kan worden geacht – bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van een 
standaard voor de inkleding van rechtshulpverzoeken, of om voorschriften ten aanzien van 
samenwerking met betrekking tot civil confiscation – kan niet worden vastgesteld dat essentiële 
juridische normen ontbreken. De knelpunten die hier aan de orde zijn, zoals de formele en 
verplichte tussenkomst van centrale autoriteiten, hebben minder een juridische dan een 
organisatorische connotatie. De oplossing van dergelijke knelpunten vergt veeleer aanpassingen 
in de organisatie van het proces van samenwerking, dan wijziging of aanvulling van juridische 
voorschriften. 
 
 
 



3. Oplossingsrichtingen 
 
Mede op basis van suggesties door de respondenten komen in het onderzoek drie 
oplossingsrichtingen over het voetlicht waarmee de meeste knelpunten kunnen worden 
weggenomen of verminderd: 

- het over het voetlicht brengen van het belang van een geoliede organisatie van het 
proces van samenwerking in ontnemingszaken in de strijd tegen de inter-nationaal 
georganiseerde criminaliteit; 

- het aanreiken van kennis, niet alleen over de relevante juridische aspecten, maar ook – 
en vooral – over de praktische uitvoering van internationale samen-werking in 
ontnemingszaken; 

- het aansturen van de uitvoeringspraktijk vanuit twee primaire doelstellingen: faciliteren 
en controleren. 
 

De hier geschetste oplossingsrichtingen zullen primair nader moeten worden uitgewerkt door en 
geïmplementeerd in de landen die betrokken zijn bij de internatio-nale samenwerking in 
ontnemingszaken. Daartoe zullen op internationaal én nationaal niveau de nodige 
(beleids)keuzes moeten worden gemaakt. In essentie staan drie dilemma’s centraal: Welke 
taken organiseert men op nationaal niveau en welke op internationaal (Europees) niveau? 
Welke taken worden – op het nationale niveau – centraal dan wel decentraal georganiseerd? In 
hoeverre moet het proces van internationale samenwerking formeel worden geregeld, dan wel 
wordt er ruimte gelaten aan informele initiatieven en handelwijzen? Met het oog op de 
constatering dat veel knelpunten in de internationale samenwerking in ontnemings-zaken en de 
oorzaken daarvan zeer persistent zijn gebleken, is het van belang te onderstrepen dat niet 
alleen (beleids)keuzes moeten worden gemaakt, maar ook er op internationaal én nationaal 
niveau wordt toegezien op het opvolgen van gemaakte afspraken. Het afgelopen decennium lijkt 
in die situatie eerder verslechtering dan verbetering opgetreden te zijn. In het keren van deze 
ontwikkeling ligt een taak voor de Europese instellingen en voor de nationale centrale 
autoriteiten. 
 
Ook al ligt het zwaartepunt bij de verwezenlijking van verbeteringen in het 
samenwerkingsproces vooral op nationaal niveau, ook de betrokken internationale instanties 
kunnen een bijdrage leveren. Over de rol van de Europese Unie is in het kader van de Europese 
regelgeving al één en ander gezegd. Op deze plaats dient niet alleen te worden onderstreept dat 
instanties als Europol en Eurojust niet alleen een duidelijker rol kunnen spelen in de 
uitvoeringspraktijk, maar vooral ook een belangrijke faciliterende functie kunnen vervullen. Juist 
omdat deze instanties uit alle lid-staten specialisten op het gebied van internationale 
samenwerking bijeen hebben gebracht, zouden zij niet alleen een praktisch bruikbaar netwerk 
kunnen opzetten en een netwerkfunctie kunnen vervullen, maar ook de expertise die zij hebben 
verzameld kunnen omzetten naar concrete hulpmiddelen zoals gebruikersvriende-lijke gidsen 
(Europees én per land). Ofschoon Europol en Eurojust op dit terrein reeds de nodige initiatieven 
ontplooien, blijken zij vooralsnog onvoldoende in staat om de meerwaarde van hun producten bij 
de potentiële afnemers onder de aandacht te brengen. 
 
(1) Behoudens incidentele verwijzingen naar gebeurtenissen van later datum, door de auteurs 
toegevoegd bij de finale redactie van deze studie, is het onderzoek afgesloten op 1 juli 2005. 
 


