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Samenvatting 
 

Dit onderzoek beantwoordt de volgende tweeledige hoofdvraag: 

 

a) welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren 

voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst 

in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, 

 

en 

 

b) tegen welke belemmeringen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde 

landen aanlopen in geval van grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen? 

 

In dit onderzoek is aan de hand van deze tweeledige, algemene vraagstelling een overzicht gegeven 

van de werkwijze in de genoemde landen en van de (belemmeringen in) de grensoverschrijdende 

samenwerking. Daarbij is de aandacht vervolgens uitgegaan naar beslag en confiscatie van i) 

criminele opbrengsten onder zogenoemde ‘windhappers’ (zijnde personen die geen (of nauwelijks) 

geregistreerd inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben), ii) erfenissen die (geheel 

of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) 

tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash 

geld die zijn aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen. Deze 

vier bijzondere categorieën zijn in dit onderzoek ook aangehaald als de vier standaardsituaties. 

 

De tweeledige hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende reeks van sub-vragen: 

 

Rechtsvergelijking en praktijkervaringen: 

1. Hoe luidt de regelgeving in de vier genoemde lidstaten van de EU ten aanzien van het in beslag 

nemen en confisqueren van vermoedelijk crimineel vermogen zonder zicht op de dader?  

2. Door welke autoriteiten wordt deze regelgeving in de gekozen landen uitgevoerd en zijn de 

gevolgde procedures strafrechtelijk of civielrechtelijk van aard? 

3. Welk instrumentarium staat daarbij ter beschikking, welke bewijsstandaarden worden 

gehanteerd bij de vaststelling van de criminele herkomst van het geld en welke ervaringen 

hebben de betreffende autoriteiten daarmee? 

4. In welke mate en op welke wijze weten zij succesvol in beslag te nemen en te confisqueren? 

In welke mate slagen zij daar niet in en waarom niet? 

5. In welke mate zijn de verschillen in uitvoering en succes (in de in sub-vraag 4 bedoelde zin) 

tussen de landen gerelateerd aan de verschillen in regelgeving en instrumentarium?  

6. Kunnen elementen uit buitenlandse rechtsstelsels een bijdrage leveren aan (de effectiviteit van) 

het Nederlandse instrumentarium voor het afnemen van crimineel vermogen? Zo ja, welke 

elementen en waarom? 

 



Internationale samenwerking: 

7. Welke problemen ondervinden Nederland en de vier genoemde andere EU-lidstaten bij het in 

beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen door middel van in rem procedures in 

het buitenland? 

8. Welke zijn denkbare elementen voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale 

samenwerking bij het succesvol in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen? 

9. Welke zijn belangrijke aandachtspunten voor de Nederlandse inbreng bij internationaal 

overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen? 

 

In de hoofdstukken 2-5 zijn allereerst de wet- en regelgeving met betrekking tot beslag en 

confiscatie in de vier onderzochte landen, te weten Engeland (en Wales), Italië, Duitsland en 

Ierland, uiteengezet. Deze hoofdstukken geven antwoord op de sub-vragen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van 

dit onderzoek. 

Aan de hand van een door ons ontwikkelde vragenlijst zijn Nederlandse en buitenlandse 

autoriteiten bevraagd over hun ervaringen met de nationale beslag- en confiscatieprocedure en 

waar zich in de internationale samenwerking op het terrein van dit onderzoek knelpunten 

voordoen. In hoofdstuk 6 zijn de knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en 

confiscatie vanuit Nederlands perspectief besproken. Het geeft antwoord op de sub-vragen 7, 8 en 

9.Vervolgens is in hoofdstuk 7 onderzocht welke knelpunten zich voordoen in de internationale 

samenwerking inzake beslag en confiscatie vanuit het perspectief van de vier onderzochte landen. 

Het beantwoordt de sub-vragen 7, 8 en 9 van dit onderzoek. 

De tweeledige hoofdvraag wordt vervolgens beantwoord aan de hand van de resultaten die 

zijn gegenereerd in de hoofdstukken 2-7. In de hiernavolgende onderdelen wordt uiteengezet i) 

welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren 

voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst 

in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, ii) de belemmeringen waartegen de 

Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van 

grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen, iii) denkbare elementen voor een goed 

lopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie van crimineel 

vermogen en iv) denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg 

inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen. 

 

Beslag en confiscatie in Engeland (en Wales), Duitsland, Italië en Ierland van crimineel 

vermogen zonder vervolgbare of veroordeelde dader 

 

In de hoofdstukken 2-5 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de huidige mogelijkheden 

binnen de wet- en regelgeving van Engeland (en Wales), Duitsland, Italië en Ierland om tot beslag 

en confiscatie van (vermoedelijk) crimineel vermogen over te gaan. Uit deze hoofdstukken komen 

verschillende afpakmodaliteiten naar voren die zowel van strafrechtelijke als civielrechtelijke of 

bestuurs(straf)rechtelijke aard zijn. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de 

verschillende mogelijkheden waarover de landen beschikken in de vier genoemde 

standaardsituaties.  

 



Duitsland 

In Duitsland bestaat de theoretische mogelijkheid om – in het geval de voorwerpen niet aan een 

specifieke persoon kunnen worden gekoppeld als eigenaar of bezitter – via § 76a StGB een 

Selbständige Anordnung in te stellen tegen het voorwerp. In de praktijk wordt deze mogelijkheid 

niet of nauwelijks gebruikt. Dat komt mede doordat het Bundesgerichtshof een zeer ruime 

interpretatie heeft gegeven van de civiele schatvindingsprocedure. Daardoor is het voor de 

vervolgende instantie mogelijk om deze voorwerpen te confisqueren op grond van § 111k StPO, 

§ 983 BGB jo. § 979 e.v. en 372 e.v. BGB. Ook in het geval van een onbeheerde bankrekening 

kan in Duitsland via de civielrechtelijke weg tot confiscatie worden overgegaan op grond van § 

111d StPO, § 983 BGB jo. § 979 e.v. en 372 e.v. BGB. Het wetsvoorstel ter herziening van de 

huidige beslag- en confiscatieprocedure in Duitsland beoogt deze mogelijkheden binnen de 

reikwijdte van de strafwet te plaatsen. Dat moet bijdragen aan een duidelijke en eenvoudige beslag- 

en confiscatieprocedure.1 

In het geval van een erfenis die geheel of ten dele bestaat uit voorwerpen met een vermoedelijk 

crimineel vermogen, biedt het huidige Duitse wettelijke kader slechts beperkte mogelijkheden. Het 

Bundesgerichtshof heeft de Selbständige Anordnung uitgesloten in geval de erfgenaam niet heeft 

deelgenomen aan het strafbare feit. Ze kunnen in beginsel evenwel vervolgd en veroordeeld 

worden voor witwassen, in de zin van § 261 StGB. Ter vereenvoudiging van de procedure, voorziet 

het Duitse wetsvoorstel ook hier in een expliciete regeling, in het nieuwe § 76a (4) StGB in 

samenhang met de nieuwe procedurele regels omtrent beslag van vermoedelijk crimineel 

vermogen. 

Ook in het geval van de ‘windhapper’ is het moeilijk om tot beslag en confiscatie over te gaan. 

Indien kan worden bewezen dat de voorwerpen een criminele herkomst hebben, kan de 

‘windhapper’ evenwel worden veroordeeld op basis van de witwasbepaling § 261 (5) StGB, 

waardoor confiscatie en beslag mogelijk zijn. 

 

Engeland (en Wales) 

In Engeland (en Wales) kunnen vermogensbestanddelen die niet aan een bepaalde persoon kunnen 

worden gekoppeld (met inbegrip van tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde 

bankrekeningen), via een civielrechtelijke in rem-procedure worden aangepakt. Artikel 245A lid 

6 POCA maakt het mogelijk voor de High Court om een bevriezingsbevel ten aanzien van 

associated property uit te vaardigen. Dit is ook mogelijk indien niet duidelijk is wie de eigenaar 

van de vermogensbestanddelen is. Daarnaast maakt artikel 246 lid 6 POCA het in deze gevallen 

mogelijk om een interim receiving order uit te vaardigen. Een dergelijk bevel ziet op het behoud 

van vermogensbestanddelen en het aanwijzen van een interim receiver. Ook kunnen de 

vermogensbestanddelen via een recovery order in beslag worden genomen. Een dergelijk bevel 

plaatst de vermogensbestanddelen onder beheer van een curator. Tot slot biedt de Engelse 

regelgeving een mogelijkheid om tot cash seizure and forfeiture over te gaan. Politie- en 

douanebeambten zijn onder deze regelgeving bevoegd om contant geld in beslag te nemen indien 

het gaat om ten minste £ 1000 en er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat dit geld is 

verkregen uit of is bestemd voor een misdrijf. 

Erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit (vermoedelijk) criminele opbrengsten kunnen 

eveneens via de civielrechtelijke weg worden geconfisqueerd indien aannemelijk kan worden 

gemaakt dat de erfenis een criminele herkomst heeft. In dergelijke gevallen kan de 

fiscaalrechtelijke weg eveneens worden bewandeld. 

                                                 
1 Zie voor een (samenvattende) bespreking van het wetsvoorstel hoofdstuk 2, par. 9. 



Ingeval van zogenaamde windhappers kan het inkomen via de fiscaalrechtelijke tak van de 

POCA worden belast, eventueel naast een civielrechtelijk confiscatietraject. 

 

Ierland 

In Ierland bestaat de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die niet aan een bepaalde persoon 

kunnen worden gekoppeld (met inbegrip van tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde 

bankrekeningen), via het civielrechtelijke regime van de POCA 1996 te confisqueren. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid voor politie- en douanebeambten om contanten ten bedrage van ten minste 

€ 6.348,96 in beslag te nemen indien er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat dit geld 

(on)middellijk verkregen is uit of bestemd is voor een misdrijf. De rechter kan dit geldbedrag 

vervolgens op verzoek van de officier van justitie verbeurd verklaren (forfeiture) als de rechtbank 

van oordeel is dat het geld on the balance of probabilities (on)middellijk afkomstig is uit of 

bestemd is voor een misdrijf. In dergelijke gevallen is niet vereist dat tot strafrechtelijke vervolging 

is overgegaan. 

Erfenissen waarvan wordt vermoed dat die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van 

strafbare activiteiten van de erflater, kunnen eveneens via de civielrechtelijke weg worden 

geconfisqueerd. Ingevolge artikel 1 POCA 1996 zijn erfenissen confisqueerbare 

vermogensbestanddelen. In dergelijke gevallen kan de fiscaalrechtelijke weg eveneens worden 

bewandeld. Dergelijke erfenissen kunnen ook via het strafrechtelijke regime van de CJA worden 

geconfisqueerd. Ingevolge artikel 3 CJA vallen vermogensbestanddelen van een erfenis ook onder 

de vermogensbestanddelen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘realisable property’ en kunnen 

zij derhalve onderwerp zijn van een confiscation order.Is sprake van ‘windhappers’, dan kan het 

POCA-regime eveneens worden gebruikt. Bovendien kan het fiscaalrechtelijke instrumentarium 

worden toegepast. 

 

Italië 

In Italië biedt de wettelijke regeling in de Codice Antimafia een aantal mogelijkheden om tot 

beslag en confiscatie over te gaan in het geval van vermoedelijk crimineel vermogen zonder 

vervolgbare of veroordeelde dader. In het geval voorwerpen worden aangetroffen zonder 

aanwijsbare persoon als eigenaar of bezitter, kunnen de voorwerpen via artikel 24 lid 1 Codice 

Antimafia worden geconfisqueerd indien er met enige mate van waarschijnlijkheid is vastgesteld 

dat de voorwerpen een illegale herkomst hebben. Via de artikelen 20 en 22 van de Codice 

Antimafia kunnen deze voorwerpen voorafgaande aan de confiscatie in beslag worden 

genomen.Een erfenis waarvan wordt vermoed dat een of meer bestanddelen een illegale herkomst 

hebben, kan worden geconfisqueerd door middel van artikel 24 jo. 18 eerste, tweede en derde lid 

van de Codice Antimafia. Er hoeft in die gevallen niet te worden vastgesteld dat de erfgenamen 

een gevaar vormen voor de samenleving. Afdoende is dat wordt vastgesteld dat de erflater een 

gevaar vormde voor de samenleving. 

Is sprake van een ‘windhapper’, dan kan via de klassieke confiscatie van artikel 240 CP worden 

overgegaan tot confiscatie indien de betrokkene voor een strafbaar feit is veroordeeld. Mocht een 

veroordeling niet mogelijk zijn, dan kan eventueel ook hier op grond van artikel 24 lid 1 Codice 

Antimafia tot confiscatie van de voorwerpen worden overgegaan waarvan met enige mate van 

waarschijnlijkheid is vastgesteld dat de voorwerpen een illegale herkomst hebben. 

Opvallend is dat de situatie van de onbeheerde bankrekening zich in Italië niet kan voordoen. 

De Italiaanse wetgeving maakt het namelijk onmogelijk om een bankrekening te openen of te 

houden zonder dat een aanwijsbaar persoon eigenaar is van die rekening. 



 

Belemmeringen in geval van grensoverschrijdende samenwerking inzake beslag en 

confiscatie van vermoedelijk crimineel vermogen  

 

De Nederlandse respondenten werkzaam voor Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (AIRS), de Asset Recovery Office/Internationaal 

Rechtshulp Centrum dat fungeert als het Nederlandse internationaal contactpunt voor de 

ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (ARO/IRC), het Centraal Justitieel Incasso 

Bureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie zijn niet vaak betrokken geweest in 

zaken waarin sprake is van een van de standaardsituaties. Uit de antwoorden van de respondenten 

volgt dat zich in de meeste zaken geen problemen voordoen indien sprake is van een van de 

verschillende standaardsituaties. In het geval van beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken 

met vermogen in het buitenland (waarin door de Nederlandse autoriteiten om rechtshulp is verzicht 

aan het betreffende buitenland) doen de volgende benoemde problematische situaties of 

belemmeringen zich voor: 

1. Er loopt reeds een procedure tegen betrokkene, verdachte of erfgenaam in het buitenland; 

2. Er werd geen of onvoldoende vermogen onder de betrokkene aangetroffen; 

3. Het buitenland weigerde anderbeslag te leggen; 

4. Het buitenlandse stelsel voorzag niet in een mogelijkheid om tot beslag over te gaan; 

5. De ‘windhapper’; 

6. De erfenis. 

 

In het geval van beslag en confiscatie in buitenlandse juridische procedures met vermogen in 

Nederland (inkomende rechtshulpverzoeken) doen de volgende benoemde problematische 

situaties en belemmeringen zich voor: 

1. Er is reeds een lopende strafzaak tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam in 

Nederland; 

2. er werd geen of onvoldoende vermogen onder betrokkene aangetroffen; 

3. het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem of een bestuursrechtelijk beslag. 

 

Nederland ondervindt nagenoeg geen problemen in zaken waarin het buitenland er voor kiest 

om crimineel vermogen in beslag te nemen of te confisqueren door middel van een 

civielrechtelijke, in rem, of bestuursrechtelijke procedure. Wel ondervinden Nederlandse 

autoriteiten problemen in een aantal situaties – te weten het overlijden van de betrokkene, een 

erfenis of vermogen dat niet te koppelen is aan een specifieke persoon als eigenaar of verdachte – 

die zich zouden lenen voor een in rem-procedure. Daardoor rijst de vraag of een mogelijkheid 

moet worden gecreëerd om in die situaties tot een in rem-procedure te kunnen overgaan. Daarbij 

is het van belang om de omvang van het probleem goed in kaart te brengen. Op basis van de 

ontvangen questionnaires lijkt het beeld vooralsnog dat de omvang van het probleem slechts 

beperkt is. Bovendien zou intensivering van de samenwerking een oplossing kunnen zijn voor deze 

problematiek. 

Op basis van de ervaringen van buitenlandse respondenten2, bestaat de indruk dat de vraag of 

een mogelijkheid moet worden gecreëerd om tot een in rem-procedure te kunnen overgaan, positief 

kan worden beantwoord. Uit de antwoorden van de buitenlandse respondenten komt naar voren 

dat het Verenigd Koninkrijk en Italië in beginsel succesvol zijn in het in beslag nemen en 

                                                 
2 Van Ierland zijn geen ingevulde questionnaires ontvangen. 



confisqueren van crimineel vermogen. De reden hiervoor is dat in het Verenigd Koninkrijk en 

Italië de wet- en regelgeving mogelijkheden bieden om tot confiscatie en beslag te kunnen 

overgaan door middel van een in rem-procedure. In Duitsland doen zich meer problemen voor in 

de beslag- en confiscatieprocedure. De Duitse wetgever beoogt deze problemen te ondervangen 

door de genoemde voorgestelde wetswijziging. Deze wetswijziging introduceert onder andere de 

mogelijkheid tot een in rem-procedure op basis van een nieuw § 76a (4) StGB. 

Ook de buitenlandse respondenten zijn niet vaak betrokken bij zaken waarin zich 

standaardsituaties voordoen. De standaardsituaties waarbij respondenten het vaakst betrokken zijn, 

zijn de erfenis, de ‘windhapper’ en vermogen dat niet te koppelen is aan een specifieke persoon 

als eigenaar, betrokkene of verdachte. De situatie van de onbeheerde bankrekening en de situatie 

waarin het buitenland kiest voor een civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of in rem procedure 

hebben zich bij de respondenten niet voorgedaan. Over het algemeen ondervinden de respondenten 

van de ondervraagde landen weinig problemen bij het in beslag nemen of het confisqueren van 

crimineel vermogen. De volgende benoemde problematische situaties en belemmeringen doen zich 

voor in het geval van beslag en confiscatie in nationale juridische procedures in de genoemde 

landen met vermogen in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken): 

1. Het criminele vermogen kan in het buitenland niet in beslag worden genomen; 

2. Het verzoek tot een civiele, in rem of bestuursrechtelijke procedure kon niet worden 

ingewilligd; 

3. Het verzoek tot het leggen van beslag onder derden kon niet worden ingewilligd; 

4. Het buitenland weigert het verzoek te executeren; 

5. De ‘windhapper’. 

 

In het geval van beslag en confiscatie in buitenlandse juridische procedures met vermogen in het 

Duitsland, Engeland (en Wales) of Italië (inkomende rechtshulpverzoeken) doen de volgende 

benoemde problematische situaties en belemmeringen zich voor: 

1. Er wordt geen of onvoldoende vermogen onder de betrokkene aangetroffen; 

2. Het buitenland verzoekt om een civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag; 

3. Het vermogen kan niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon als verdachte 

eigenaar of bezitter. 

 

Ook ondervinden de vier onderzochte landen geen problemen in zaken waarin het buitenland 

ervoor kiest om – naar aanleiding van een rechtshulpverzoek door één van de vier onderzochte 

landen – crimineel vermogen in beslag te nemen of te confisqueren door middel van een 

civielrechtelijke, in rem, of bestuursrechtelijke procedure. Wel doen zich gevallen voor waarin 

vermogen niet kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon als eigenaar of bezitter en sprake 

is van een erfenis. In die gevallen geeft Duitsland aan niet tot confiscatie en beslag over te kunnen 

gaan. Een in rem-procedure zou in die gevallen mogelijk een oplossing kunnen bieden. Opvallend 

is dat de respondenten van het Verenigd Koninkrijk en Italië, die beide gebruik maken van een 

civielrechtelijke, respectievelijk een bestuursrechtelijke in rem-procedure, problemen ondervinden 

als zij het buitenland verzoeken via de in rem-procedure de voorwerpen in beslag te nemen of te 

confisqueren. Zij geven aan dat het buitenland in die gevallen het verzoek weigert of dat executie 

van het verzoek door het buitenland wordt uitgesteld. 

 

 



Denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking inzake beslag en 

confiscatie 

 

De volgende denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking kunnen 

worden geformuleerd: 

 

- Eenduidig(e) terminologie en instrumentarium inzake beslag en confiscatie 

Ten aanzien van beslag en confiscatie hanteren landen verschillende terminologie, hetgeen 

kan leiden tot onduidelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld toepassingsvoorwaarden. In 

België wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de term verbeurdverklaring naar 

equivalent, zoals neergelegd in artikel 43bis van het Strafwetboek België. Dit instrument 

zou zich in Nederland, anders dan de term wellicht doet vermoeden, vertalen naar 

ontneming. Dat kan de samenwerking tussen landen belemmeren. Daarnaast ervaren 

respondenten verschil in instrumentarium als een probleem. Dat kan enerzijds worden 

opgelost door het afstemmen van de Nederlandse regelgeving op het Europese en 

internationale instrumentarium. Anderzijds zou harmonisatie van regelgeving een 

oplossing kunnen bieden. Daarbij moet men bedacht zijn op het risico dat er een wedijver 

ontstaat om steeds meer en ingrijpendere instrumenten beschikbaar te maken. Met slechts 

wederzijdse erkenning van elkaars beslag- en confiscatiebeslissingen zou dat risico 

wellicht worden afgewend. 

 

- Versterking van communicatie en netwerk 

Wederzijds vertrouwen is ook op het terrein van beslag en confiscatie essentieel voor een 

goede samenwerking. Dat vertrouwen kan worden bewerkstelligd/bevorderd door middel 

van netwerken zoals CARIN of ARO en het onderhouden van contacten met het 

buitenland. Daarnaast is het van belang dat autoriteiten op de hoogte zijn van de wijze 

waarop communicatie dient plaats te vinden: wie spreekt men aan en aan de hand van welke 

etiquette? 

 

- Inzicht in samenwerking en in de opvolging van de beslag- en confiscatieprocedure 

Succesvol beslag en confiscatie staan en vallen met een goede afwikkeling van de 

betreffende procedure. In transnationale zaken, waarbij de nationale autoriteit afhankelijk 

is van buitenlandse autoriteiten om de beslag- en/of confiscatieprocedure te doorlopen is 

inzicht in de samenwerking in de procedure van essentieel belang. Daarbij zou gebruik 

kunnen worden gemaakt van een standaardformulier. 

 

- Informatie-uitwisseling 

Informatie-uitwisseling (als specifieke uitwerking van communicatie) is een van de door 

de respondenten meest gebruikte vormen van samenwerking. Een goede wijze van 

informatie-uitwisseling zal dan ook kunnen bijdragen aan een goede internationale 

samenwerking inzake beslag en confiscatie. Het is daarbij van belang dat informatie-

uitwisseling op een snelle en eenvoudige wijze kan plaatsvinden. Dat zou bijvoorbeeld 

kunnen worden bewerkstelligd door middel van standaardformulieren. Ook het instellen 

van een bankregister – hoewel niet expliciet aangedragen door respondenten als wijze van 

informatie-uitwisseling – waarin beslag en confiscatie en het verdere verloop van de 

procedure wordt geregistreerd zou een oplossing kunnen bieden. Op die manier kan het 



vermogen eenvoudig worden getraceerd en zal het verplaatsen van crimineel vermogen 

van lidstaat tot lidstaat weinig effect sorteren. 

 

- Termijnen 

Respondenten hebben aangegeven dat onduidelijke termijnen in het buitenland een 

belemmerende werking kunnen hebben op de beslag- en confiscatieprocedure. Er zou 

daarom meer inzicht in en verduidelijking van de verschillende termijnen op internationaal 

niveau moeten worden bewerkstelligd. Het ligt op de weg van de EU om daar richting aan 

te geven. Bovendien moeten termijnen door de verschillende autoriteiten beter worden 

bewaakt, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor een procedure bij één centrale 

autoriteit neer te leggen. 

 

- Onderbouwing en inkleding van een rechtshulpverzoek 

Om de samenwerking met het buitenland soepel te laten verlopen, dient het 

rechtshulpverzoek te worden onderbouwd en te worden ingekleed naar de eisen die het 

betreffende buitenland stelt aan de eigen beslag- en confiscatieprocedure. Op die manier 

zal het voor het buitenland eenvoudig zijn om een rechtshulpverzoek te beoordelen. 

Eenvoudigheid op dit punt, gestimuleerd van de Europese Unie bijvoorbeeld door te 

voorzien in standaardformulieren, kan hier dienstig zijn. 

 

- Kennis over internationale, Europese en buitenlandse regelgeving inzake samenwerking 

bij beslag en confiscatie 

In de huidige praktijk (b)lijkt kennis over de internationale, Europese en buitenlandse 

regelgeving op het terrein van beslag- en confiscatie bij veel politie- en 

justitiemedewerkers te ontbreken. Vaak weten de respondenten werkzaam bij het OM en 

de politie niet wat de rechtsbasis voor het door hen uitgevaardigde rechtshulpverzoek. 

Daarnaast blijken veel van de respondenten niet op de hoogte te zijn van (de inhoud van) 

Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken, Richtlijn 

2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven in de Europese Unie en Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van 

opbrengsten van misdrijven, alsmede van daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door 

middel daarvan verkregen voorwerpen. Ook ten aanzien van de internationale regelgeving 

op het terrein van beslag en confiscatie geven een groot aantal respondenten aan niet op de 

hoogte te zijn van het internationaalrechtelijk instrumentarium. Het verbeteren van het 

systeem KRIS, dat het proces van het rechtshulpverzoek automatiseert, door bijvoorbeeld 

het toevoegen van standaardteksten, het weergeven van de toepasselijke wet- en 

regelgeving, en het aanbieden van cursussen om politie- en justitiemedewerkers kennis bij 

te brengen over de internationale, Europese en buitenlandse wet- en regelgeving inzake 

samenwerking, beslag en confiscatie vormen mogelijk een oplossing voor die problemen. 

 

- Beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure 

Het introduceren van een in rem procedure op internationaal, Europees en Nederlands 

niveau zal de inzet van in rem procedures, waarvan bijvoorbeeld Engeland (en Wales)  en 

Italië reeds gebruik maken, in grensoverschrijdende zaken beter faciliteren. Indien de 

mogelijkheid bestaat om door middel van een in rem procedure tot beslag en confiscatie 

over te gaan, zal de gekozen procedure geen aanleiding meer geven om dergelijke 



verzoeken uit het buitenland af te wijzen. Het zou bovendien problemen die zich voordoen 

binnen de beslag- en confiscatieprocedure kunnen wegnemen, zoals in het geval van 

vermogen waar geen specifieke persoon als eigenaar of bezitter aan kan worden gekoppeld, 

of de erfenis die geheel of ten dele bestaat uit vermoedelijk crimineel vermogen. 

 

- Wederzijdse erkenning 

Het beginsel van wederzijdse erkenning kan mogelijke oplossingen bieden om de 

samenwerking tussen lidstaten te bevorderen. In dat geval worden verschillen in wet- en 

regelgeving tussen lidstaten onderling gerespecteerd, waardoor een keuze voor een in rem 

procedure geen aanleiding zou (mogen) vormen om een verzoek uit het buitenland af te 

wijzen. 

 

Denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen 

 

De volgende mogelijke aandachtspunten voor de Nederlandse inbreng bij internationaal overleg 

inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen kunnen worden 

geformuleerd: 

 

- Eenduidige terminologie inzake beslag en confiscatie 

Binnen de internationale gemeenschap bestaat nog geen eenduidige terminologie inzake 

beslag en confiscatie. Harmoniserende instrumenten zoals Kaderbesluit 2003/577/JBZ 

inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of 

bewijsstukken of Richtlijn 2014/42/EU inzake de bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie, bieden daarvoor niet 

steeds een toereikende oplossing. Het zou de voorkeur hebben dat er één set van begrippen 

wordt gehanteerd door de verschillende staten, zowel in het wetgevingsproces als in de 

toepassing ervan. 

 

- Beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure; 

Uit de (weinige) respons van de respondenten zou de indruk kunnen ontstaan dat in de 

praktijk behoefte bestaat aan de invoering van een in rem procedure. Er blijkt op het niveau 

van lidstaten van de Europese Unie in toenemende mate waarde te worden gehecht aan de 

mogelijkheden die voortvloeien uit in rem procedures. De in rem procedure lijkt terrein te 

winnen en zal naar verwachting een steeds belangrijker onderdeel vormen van 

onderhandelingen op Europees niveau met betrekking tot regelgeving op het gebied van 

beslag en confiscatie. Op Nederlands niveau lijkt vooralsnog invoering van een aparte in 

rem procedure in beginsel niet noodzakelijk. Enkel in de zeer beperkt voorkomende situatie 

waarin vermogen niet kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon als eigenaar of 

bezitter zou een dergelijke procedure uitkomst kunnen bieden. In andere landen is voor die 

gevallen wel een mogelijkheid gecreëerd om tot beslag en confiscatie over te gaan. Dat 

geeft mogelijk aanleiding voor de wetgever om de maatregel onttrekking aan het verkeer 

te herzien. 

 

 

 



- Harmonisatie en wederzijdse erkenning 

Beter afgestemde regelgeving in de verschillende landen is een van de verbeterpunten die 

door respondenten wordt aangedragen. Harmonisatie (in de zin van opschaling) van de 

huidige wet- en regelgeving op internationaal en EU-niveau zou een mogelijke oplossing 

kunnen bieden. Echter, voorkomen moet worden dat een wedijver ontstaat naar steeds meer 

en ingrijpendere instrumenten. Een andere oplossing zou geboden kunnen worden door het 

beginsel van wederzijdse erkenning verder te verstevigen en te consolideren. Op die manier 

wordt voorzien in de mogelijkheid om verschillen tussen de lidstaten te behouden, terwijl 

voor het buitenland onbekende beslag- en confiscatiemodaliteiten toch ten uitvoer kunnen 

worden gelegd. Zo kan het consolideren en stimuleren van het beginsel van wederzijdse 

erkenning problemen in de executie van verzoeken, door verschil in procedure 

(bijvoorbeeld een in rem procedure), worden overkomen zonder dat nieuwe regelgeving 

behoeft te worden geïmplementeerd.  

 

- Ondersteunende instrumenten en regelgeving 

Veel van de verbeterpunten die door respondenten worden aangedragen zijn van praktische 

aard. Een vierde aandachtspunt betreft dan ook instrumenten en regelgeving die de beslag- 

en confiscatieprocedure kunnen ondersteunen, zoals een centrale databank waarin alle 

beslagen van (vermoedelijk) criminele opbrengsten worden opgenomen, internationale 

regelgeving ten aanzien van asset sharing en het onderhouden van het netwerk tussen de 

verschillende lidstaten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Europees platform. 

 

- Toezicht op juiste implementatie van internationale en Europese regelingen 

Voordat internationale en Europese regelgeving binnen het strafrecht effect sorteert, dient 

deze veelal eerst te worden omgezet in nationale regelgeving. Dat betekent dat de hiervoor 

voorgestelde punten enkel succesvol zullen zijn, indien lidstaten ook daadwerkelijk de 

regelgeving in hun nationale regelgeving implementeren. Het is daarom van belang dat 

wordt toegezien op een juiste implementatie van internationale en Europese regelingen. 

 

 

 


