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Voorwoord 
 

Onder het adagium ‘misdaad mag niet lonen’ en ‘de crimineel moet daar worden getroffen waar 

dat het meeste pijn doet: in zijn portemonnee’, zijn in Nederland de inbeslagneming en confiscatie 

van crimineel vermogen in de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van de 

opsporing en de vervolging. In het materiële en het formele strafrecht is een ontwikkeling zichtbaar 

van verruiming en uitbreiding van mogelijkheden om de opbrengsten van criminele activiteiten 

eenvoudig in beslag te nemen en te confisqueren. 

 

Ook binnen de Europese Unie spelen beslag en confiscatie een centrale rol in de aanpak van 

verschillende vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. Zo heeft Richtlijn 2014/42/EU 

betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de 

Europese Unie minimumvoorschriften inzake beslag en confiscatie geïntroduceerd. Onlangs zag 

bovendien een Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the 

mutual recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2 het levenslicht, 

waarmee wordt beoogd de wederzijdse erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen tot stand 

te brengen. Binnen dit kader doet zich de vraag voor naar de mogelijkheden en belemmeringen in 

de internationale samenwerking inzake beslag en confiscatie. Verschil in instrumentarium tussen 

de verschillende EU-lidstaten kan enerzijds inspireren tot nieuwe mogelijkheden om tot beslag en 

confiscatie over te gaan. Anderzijds kunnen verschillen de samenwerking tussen lidstaten 

onderling belemmeren. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wettelijke 

voorzieningen aangaande beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, alsmede 

van de samenwerking inzake beslag en confiscatie in deze vier landen en Nederland. 

Politiefunctionarissen, officieren van justitie, medewerkers van het Centraal Justitieel Incasso 

Bureau, medewerkers van de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie, medewerkers van va het Ministerie van Justitie van Duitsland, van het 

Asset Recovery Office van Duitsland, van het Ministerie van Justitie van Italië, van de National 

Crime Agency en van HM Revenue & Costums, werkten mee aan het onderzoek door vragenlijsten 

in te vullen, interviews te geven en aanvullend informatie te verschaffen. Zonder hun zeer 

welwillende medewerking had dit rapport niet geschreven kunnen worden. 

 

Daarnaast is input gegeven door onze (wetenschappelijke) counterparts, profesor Peter Alldridge 

(Queen Mary University of London), professor Colin King, Francis Cassidy (Eurojust), Michael 

Brady (Openbaar Ministerie Ierland), Francesco Calderoni LLM (Transcrime; Università Cattolica 

del Sacro Cuore of Milan) en professor Thomas Rönnau (Bucerius Law School, Hamburg). Door 

het verschaffen van inzicht in hun nationale wet- en regelgeving en het ophelderen van 

onduidelijkheden en het aanvullen van ontbrekende informatie, kon een volledig landenonderzoek 

worden opgesteld. 

 

Voor het onderzoek is een deskundige begeleidingscommissie ingesteld onder leiding van 

voorzitter prof. mr. J.M. Smits. De andere leden van de begeleidingscommissie zijn mr. M.A.H. 

Kempen, prof. mr. M.J.J.P. Luchtman, prof. mr. J.B.H.M. Simmelink en dr. F.W. Beijaard. De 

nuttige adviezen van de begeleidingscommissie hebben geholpen om het onderzoek de richting te 

geven die het nodig had en de onderzoekers te voorzien van suggesties. 
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Lijst met veelgebruikte afkortingen 
 

AIRS Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 

ARO Asset Recovery Office 
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CARIN Camden Assets Recovery Interagency Network 

CC Codice Civile 

CdPP Codice di Procedura Penale 

CJA 1994 Criminal Justice Act 1994 
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EU Europese Unie 
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IRG Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

NCA National Crime Agency 

OM Openbaar Ministerie 
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POCA 1996 Proceeds of Crime Act 1996 

Richtlijn 2014/42/EU Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en 

confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven in de Europese Unie 

RiVASt Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 

strafrechtlichen Angelegenheiten 

SFO Serious Fraud Office 

Sr Wetboek van Strafrecht 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozeßordnung 

Sv Wetboek van Strafvordering 

WOTS Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen 
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Hoofdstuk 1 
 

Inleiding, probleemstelling en plan van aanpak 
 

1. Inleiding 

 

In de voorbije jaren is in het Nederlandse strafvorderlijke overheidsbeleid in toenemende mate de 

nadruk komen te liggen op (niet alleen daad-/dadergerichte opsporing en vervolging maar ook) 

buitgerichte opsporing en vervolging. De kern van de boodschap is eenduidig: misdaad – ook 

grensoverschrijdende misdaad – mag niet lonen1 en de crimineel moet daar worden getroffen waar 

dat het meeste pijn doet: in zijn portemonnee. Het is tegen deze achtergrond dat in de Aanwijzing 

witwassen is bepaald dat, indien uit een opsporingsonderzoek aanwijzingen naar voren komen van 

criminele geldstromen, het verrichten van financiële handelingen of het eenvoudig voorhanden 

hebben van geld of voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf, de zaaksofficier van justitie 

nadrukkelijk de afweging dient te maken een vervolging in te stellen ter zake van het misdrijf 

witwassen.2 Het is ook tegen deze achtergrond dat de mogelijkheden om te komen tot een 

zogenoemd (conservatoir) anderbeslag op 1 juli 2011 zijn verruimd.3 Ook in het materiële 

strafrecht heeft de wetgever in de voorbije decennia een aantal ingrepen gepleegd die erop gericht 

zijn om de opbrengsten van strafbare feiten eenvoudiger te kunnen afpakken, ook als de dader van 

het betreffende (grond)delict buiten het blikveld van de autoriteiten is gebleven. Wij komen daarop 

in de volgende paragraaf terug. 

Als het gaat om het beslag op en het afpakken van criminele opbrengsten (geld of andere 

vermogensbestanddelen vermoedelijk afkomstig uit een strafbaar feit), dient zich binnen het 

huidige Europa zonder binnengrenzen de vraag aan naar de mogelijkheden en belemmeringen in 

de internationale samenwerking. Daarbij verdient opmerking dat sommige lidstaten van de 

Europese Unie (EU) vormen van ontneming buiten het strafrecht om kennen, die op onderdelen 

wellicht ruimere mogelijkheden bieden dan het Nederlandse instrumentarium. Wij doelen daarbij 

op Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië. Het is daarom van belang om na te gaan of 

deze ook voor ons land toegevoegde waarde zouden kunnen hebben. 

Tegelijkertijd leveren verschillen binnen de EU ten aanzien van het wettelijke instrumentarium 

ook vraagstukken op die de samenwerking bij het beslag en de confiscatie van criminele 

opbrengsten raken.4 Zo rijst de vraag of andere lidstaten uitvoering kunnen geven aan een 

Nederlands verzoek tot het leggen van anderbeslag als die beslagmodaliteit in de betreffende 

lidstaat niet bestaat. Ook komt bijvoorbeeld de vraag op of andere lidstaten de geldboete (mede) 

kunnen inzetten om wederrechtelijk verkregen voordeel af te romen. Het is aangewezen om deze 

knelpunten in kaart te brengen. Wij wijzen in dit verband tevens op Richtlijn 2014/42/EU 

betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de 

                                                 
1 Zie o.a. Kamerstukken II 2009/10, 32194, nr. 3, p. 1, en de Aanwijzing afpakken, Stcrt. 2013, 35782. 
2 Aanwijzing witwassen, Stcrt. 2008, nr. 45, p. 15. 
3 Wet van 31 maart 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige 

andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen 

voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming), Stb. 2011, 171. Zie nader over deze verruiming Borgers & 

Kooijmans, DD 2010/16, p. 238-244. 
4 Vgl. Moors & Borgers 2006. Zie ook de Toelichting bij het Voorstel voor een Richtlijn inzake de strafrechtelijke 

bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016) 826 final). 
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Europese Unie.5 Deze richtlijn – waarvan de implementatietermijn verstreek op 4 oktober 20166 – 

stelt minimumvoorschriften vast inzake onder meer confiscatie en beoogt zo de verschillen in 

nationale wetgeving te verkleinen. 

Hierna wordt in paragraaf 2 een overzicht gegeven van de mogelijkheden die strafrechtelijke 

sancties bieden om (vermoed) crimineel geld af te pakken. Aan de hand daarvan wordt inzichtelijk 

gemaakt wat in het verband van dit rapport moet worden verstaan onder de term ‘confisqueren’. 

In paragraaf 3 worden de Nederlandse strafvorderlijke beslagmodaliteiten geschetst. Paragraaf 4 

beschrijft de doel- en vraagstelling van het onderzoek. In paragraaf 5 staan de opzet en uitvoering 

van het project centraal. 

 

2. Confiscatie in Nederland: vermogenssancties in het materiële strafrecht7 

 

Het Wetboek van Strafrecht (Sr) incorporeert een reeks van sancties waarmee criminele 

opbrengsten kunnen worden afgepakt8: de geldboete, de verbeurdverklaring, de ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel en de onttrekking aan het verkeer. Voorts bevat de 

strafwetgeving uiteenlopende strafbepalingen waarmee allerlei (vermogens)criminaliteit wordt 

bestreden die tot (grote) winsten kan leiden. Daarnaast herbergt het Wetboek van Strafrecht een 

aantal strafbepalingen die het bevorderen van (vermogens)criminaliteit willen tegengaan, zoals de 

helingbepalingen (artikel 416 e.v. Sr) en het in artikel 189 Sr omschreven misdrijf van 

begunstiging van de dader. Omdat enerzijds de toepassing van (vooral) de helingbepalingen aan 

een aantal beperkingen was (en is) onderworpen en omdat anderzijds een aantal internationale en 

Europese regelingen daartoe strekkende verplichtingen bevat, heeft de nationale Nederlandse 

wetgever in 2001 de zogenoemde witwasbepalingen (artikel 420bis e.v. Sr) geïntroduceerd.9 Deze 

zijn op 1 januari 2017 aangevuld met strafbepalingen die voorzien in de strafbaarstelling van 

‘eenvoudig (schuld)witwassen’.10 In deze paragraaf wordt een overzicht verschaft van de inhoud 

en reikwijdte van de genoemde vermogenssancties.11 

Dat de hoofdstraf van de geldboete als wezenskenmerk de vergelding van strafbaar gedrag 

heeft, staat er niet aan in de weg dat deze sanctie mede kan worden aangewend om de opbrengst 

van het strafbare feit af te romen. Onder meer dit gezichtspunt heeft recent geleid tot een 

zogenoemde flexibilisering van het geldboeteplafond ten aanzien van strafbare rechtspersonen.12 

                                                 
5 PbEU 2014, L 127/39. Zie bijlage 8 bij dit rapport voor een overzicht van het instrumentarium van de richtlijn. 
6 PbEU 2014, L 138/114. 
7 Deze paragraaf is goeddeels ontleend aan Kooijmans, AA 2016/2, p. 110-112. 
8 Voor de fase vooruitlopend op de toepassing van die sancties biedt het Wetboek van Strafvordering via artikel 94 en 

94a Sv een kader waarbinnen de betreffende revenuen in beslag kunnen worden genomen. Zie nader paragraaf 3 van 

dit hoofdstuk. 
9 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de 

strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven, Stb. 2001, 606 (inw.tr. 14 december 2001).  
10 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van 

de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen 

(aanpassing witwaswetgeving), Stb. 313. 
11 Zie nader Borgers & Kooijmans, DD 2010/16, p. 205-270; Borgers & Kooijmans, DD 2010/36; Kooijmans & 

Borgers, DD 2012/65; Borgers & Kooijmans, DD 2013/55; Kooijmans, DD 2014/39; Borgers & Kooijmans, DD 

2015/8. 
12 Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de 

Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, 

alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-

economische criminaliteit), Stb. 2014, 445 (inw.tr. 1 januari 2015). Deze flexibilisering houdt in dat in bepaalde 
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Weliswaar kan een geldboete dus mede strekken tot (de verderop nader te bespreken) ontneming 

van wederrechtelijk verkregen voordeel, maar als ontneming het uitsluitende of primaire doel is 

van de geldboete, wordt de (van de eigenlijke strafzaak afgescheiden) ontnemingsprocedure op 

een oneigenlijke wijze omzeild.13 

De verbeurdverklaring is een bijkomende straf die ingevolge artikel 33a lid 1 sub b Sr kan 

worden opgelegd ten aanzien van ‘voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan’. Sinds 

de inwerkingtreding op 1 juli 2011 van de Wet verruiming mogelijkheden voordeelontneming14 is 

het mogelijk om, anders dan naar oud recht het geval was, tot verbeurdverklaring van voorwerpen 

over te gaan die niet rechtstreeks afkomstig zijn van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt 

veroordeeld.15 Aldus kan de verbeurdverklaring worden gelast van voorwerpen die aan de 

veroordeelde toebehoren en die door middel van (of uit de baten van) het strafbare feit zijn 

verkregen: artikel 33a lid 1 sub a Sr. Het zal bij dit laatste doorgaans gaan om (de onder de 

verdachte aangetroffen en) in beslag genomen16 revenuen van het strafbare feit, of om het 

zogenoemde vervolgprofijt. Met de regeling van de verbeurdverklaring is tevens een rechtsbasis 

aanwezig om geld of andere goederen die het voorwerp van strafbare witwashandelingen waren, 

van de witwasser af te pakken. Indien een verdachte bijvoorbeeld wordt veroordeeld wegens 

                                                 
gevallen de geldboetecategorieën worden losgelaten voor strafbare rechtspersonen en dat een geldboete wordt 

opgelegd tot maximaal 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan de uitspraak. Zie 

artikel 23 lid 7 Sr. 
13 In een zaak die leidde tot het arrest HR 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2428, NJ 2010/358 had het hof een 

geldboete opgelegd en zulks als volgt gemotiveerd: “Aangezien de officier van justitie niet in hoger beroep is gegaan 

tegen de afwijzing van de ontnemingsvordering in eerste aanleg (nu de verdachte in de strafzaak is vrijgesproken) ziet 

het hof aanleiding om het te ontnemen bedrag als geldboete op te leggen.” De Hoge Raad casseerde omdat het hof, 

met de enkele verwijzing naar de omstandigheid dat de officier van justitie niet in hoger beroep was gegaan tegen de 

afwijzing van de ontnemingsvordering in eerste aanleg (nu verdachte in de strafzaak is vrijgesproken) en naar het te 

ontnemen bedrag, de oplegging van de geldboete niet toereikend had gemotiveerd. Hoewel de Hoge Raad zich hiermee 

strikt genomen niet in algemene bewoordingen uitspreekt tegen de geldboete louter als instrument ter ontneming, ligt 

het niet voor de hand te veronderstellen dat ons hoogste rechtscollege een dergelijke inzet van de geldboete zou 

aanvaarden. Slechts een verwijzing naar – op de keper beschouwd – ‘de ontnemingsvordering’ en ‘het te ontnemen 

bedrag’ als motivering voor de geldboete wordt ondermaats bevonden, hetgeen goed verklaarbaar is in een 

strafrechtelijk systeem waarin voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is voorzien in een 

afzonderlijke procedure (met dito rechtswaarborgen) naast de procedure in de hoofdzaak (die kan uitmonden in een 

geldboete) terwijl bijvoorbeeld de draagkracht van de betrokkene in de beide trajecten een verschillende rol speelt: bij 

de oplegging van de ontnemingsmaatregel in beginsel slechts een zeer geringe rol – vgl. artikel 36e lid 5 Sr (voor de 

opleggingsfase); artikel 577b lid 2 Sv (voor de executiefase) en HR 27 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7747, NJ 

2007/195 – doch bij de geldboete wel een prominente rol, overeenkomstig artikel 24 Sr. In deze zin ook advocaat-

generaal Knigge in (punt 12 en 13 van) zijn conclusie bij HR 15 juni 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BM2428, NJ 

2010/358. 
14 Stb. 2011, 171. 
15 Door de verruiming van de verbeurdverklaring kan, evenals bij de ontnemingsmaatregel reeds het geval was, het 

zogenoemde vervolgprofijt van de betrokkene worden afgepakt. Zie daarover Borgers & Kooijmans, DD 2010/16, p. 

231-233, waar onder meer wordt gesteld: “In zoverre ontstaat een overlap tussen beide sancties. Dat behoeft geen 

probleem te zijn, zolang maar voorkomen wordt dat één en hetzelfde vervolgprofijt dubbel wordt ontnomen: door de 

verbeurdverklaring en door de ontnemingsmaatregel. Artikel 36e lid [9] Sr bepaalt in dit verband dat bij de oplegging 

van de maatregel rekening wordt gehouden met uit hoofde van eerdere beslissingen opgelegde verplichtingen tot 

betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De regeling van de 

verbeurdverklaring bevat niet een met artikel 36e lid [9] Sr vergelijkbare voorziening. Introductie van een dergelijke 

bepaling strekt wel tot aanbeveling omdat de verbeurdverklaring (ook in hoger beroep) kan worden opgelegd in 

gevallen waarin de oplegging van de ontnemingsmaatregel inmiddels onherroepelijk is geworden.” 
16 Vgl. artikel 34 Sr t.a.v. verbeurdverklaring van voorwerpen die niet in beslag genomen zijn. 
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witwassen bestaande in het voorhanden hebben van een in zijn woning aangetroffen geldsom van 

€ 125.000,-, terwijl hij wist dat dit geld onmiddellijk of middellijk van misdrijf afkomstig was, dan 

kan dat geld ter gelegenheid van deze veroordeling wegens witwassen worden verbeurdverklaard.  

De volgende hier te bespreken vermogenssanctie betreft de maatregel van ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel.17 Naar huidig recht bestaan drie varianten van gevallen 

waarin de ontnemingsmaatregel kan worden opgelegd. De eerste twee varianten zijn neergelegd 

in artikel 36e lid 2 Sr, de derde in artikel 36e lid 3 Sr. De eerste variant betreft de ‘basale’ situatie 

dat voordeel wordt ontnomen dat is verkregen door het strafbare feit waarvoor de betrokkene is 

veroordeeld. Het is bijvoorbeeld de diefstal van een geldsom geweest ter zake waarvan de 

betrokkene is veroordeeld en welk geldbedrag hem wordt ontnomen. In de tweede variant wordt 

voordeel ontnomen naar aanleiding van ‘andere strafbare feiten’ dan het delict waarvoor de 

betrokkene is veroordeeld.18 Een veroordeling wegens een Opiumwetdelict (bijvoorbeeld de 

opzettelijke teelt van hennep (artikel 11 lid 2 jo. artikel 3 sub B Opiumwet)) kan aldus aanleiding 

geven tot het ontnemen van voordeel verkregen uit andere Opiumwetdelicten (bijvoorbeeld de 

opzettelijke verkoop van hennep (artikel 11 lid 2 jo. artikel 3 sub B Opiumwet)). In deze tweede 

variant is vereist dat voldoende aanwijzingen (dus niet: wettig en overtuigend bewijs) bestaan dat 

de betreffende andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan. Het ‘grondfeit’ – dat wil 

zeggen: het feit ter zake waarvan de betrokkene is veroordeeld – behoeft in de tweede variant geen 

voordeel te hebben opgeleverd.19 Een veroordeling wegens eenvoudige mishandeling kan dus 

aanleiding geven tot ontneming overeenkomstig artikel 36e lid 2 Sr als voldoende aanwijzingen 

bestaan dat de betrokkene een ander strafbaar feit – bijvoorbeeld een Opiumwetdelict – heeft 

begaan en (slechts) laatstgenoemd feit voordeel heeft opgeleverd. Een zelfstandige vervolging 

voor dat delict hoeft niet te zijn ingesteld, laat staan dat de betrokkene ter zake moet zijn 

veroordeeld, zolang maar voldoende (aan het dossier in de ontnemingszaak te ontlenen) 

aanwijzingen bestaan dat hij het andere strafbare feit heeft begaan. De in artikel 36e lid 3 Sr 

vervatte, derde variant ziet op de situatie dat de betrokkene voordeel heeft verkregen uit andere 

strafbare feiten – door wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook en op welke wijze dan ook 

begaan – en de betrokkene is veroordeeld wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de 

vijfde categorie kan worden opgelegd. Indien de betrokkene bijvoorbeeld is veroordeeld wegens 

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (artikel 140 Sr) 

en de opbrengsten van de concrete misdrijven waarop die organisatie het oogmerk heeft – welke 

misdrijven door andere leden van de organisatie zijn gepleegd – zijn in het vermogen van de 

betrokkene gevloeid, dan kunnen die opbrengsten overeenkomstig artikel 36e lid 3 Sr aan de 

betrokkene worden ontnomen. 

Een andere strafrechtelijke maatregel waarmee bepaalde opbrengsten van strafbaar gedrag 

kunnen worden afgepakt (en vernietigd), betreft de onttrekking aan het verkeer van 

gemeengevaarlijke voorwerpen (artikel 36b e.v. Sr). Als een persoon opzettelijk cocaïne heeft 

geïmporteerd (artikel 10 lid 5 jo. artikel 2 sub A Opiumwet) dan kan de bij hem aangetroffen en 

in beslag genomen cocaïne worden onttrokken aan het verkeer. Deze maatregel kent een 

                                                 
17 Zie over de vraag naar de zogenoemde attrition, hetgeen kan worden gedefinieerd als het gat tussen enerzijds het 

geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel en anderzijds het daadwerkelijk door de overheid geïnde geld, 

Kruisbergen 2017, hoofdstuk 5. 
18 Dat dat andere feit inmiddels eventueel is verjaard, staat niet aan ontneming van het uit dat feit voortgevloeide 

voordeel in de weg: zie (voor de situatie onder het oude recht) HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2307, NJ 

2009/422 m.nt. J.M. Reijntjes. 
19 Vgl. (voor de situatie onder het oude recht) HR 14 september 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1534, NJ 2000/55 m.nt. 

JR. 



19 

 

belangrijke beperking: blijkens rechtspraak van de Hoge Raad is contant geld, ook wanneer dat 

een criminele herkomst heeft, gelet op zijn aard niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.20 

De voorgaande schets van het materiële strafrecht maakt het thans mogelijk om te komen tot 

een nadere duiding van het in dit onderzoek gehanteerde containerbegrip ‘confiscatie’. Onder 

‘confiscatie’ (naar Nederlands strafrecht) verstaan wij het afpakken van door een strafbare feit of 

door strafbare feiten verkregen voorwerpen, en wel door middel van verbeurdverklaring, 

geldboete, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of onttrekking aan het verkeer. Met 

deze (brede) begripsbepaling zoeken wij aansluiting bij artikel 1 sub 1 Wet wederzijdse erkenning 

en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot 

confiscatie, waarin onder een beslissing tot confiscatie wordt verstaan ‘een rechterlijke uitspraak 

die leidt tot het blijvend ontnemen van een voorwerp’.21 Opmerking verdient dat de genoemde 

confiscatiesancties naar Nederlands strafrecht slechts kunnen worden opgelegd aan een strafbare 

dader, met uitzondering van de (veiligheidsmaatregel) onttrekking aan het verkeer die onder 

omstandigheden ook in geval van vrijspraak kan worden opgelegd. 

 

3. Beslagmodaliteiten in het Nederlandse strafprocesrecht 

 

Artikel 94 Wetboek van Strafvordering (Sv) voorziet in het zogenoemde ‘klassieke’ beslag. Op 

grond van deze bepaling kunnen voorwerpen in beslag worden genomen die kunnen dienen onder 

meer om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen (niet om dit wederrechtelijk verkregen 

voordeel later af te pakken/uit te winnen; conservatoir beslag met het oog daarop wordt mogelijk 

gemaakt door artikel 94a Sv). Voorts maakt artikel 94 Sv de inbeslagneming mogelijk van 

voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.22 

                                                 
20 Zie HR 8 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7626, NJ 2007/437. Ter vergelijking: overhemden kunnen onder 

omstandigheden wel worden onttrokken aan het verkeer: HR 10 januari 1984, ECLI:NL:HR:1984:AC1215, NJ 

1984/684 m.nt. ThWvV. Een wetsvoorstel strekkende tot confiscatie van (onbeheerd of door erfenis verkregen) 

‘crimineel vermogen’ is in de jaren ’90 van de vorige eeuw aanhangig gemaakt maar ook weer ingetrokken. Zie 

Kamerstukken II 1993/94, 23704, nrs. 1-2 en Kamerstukken II 1994/95, 23704, nr. 5. 
21 Zie de Wet van 5 maart 2009 tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese 

Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot 

confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in 

verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie), Stb. 2006, 124. In (artikel 2 sub c van) dat kaderbesluit 

wordt een beslissing tot confiscatie gedefinieerd als “een onherroepelijke straf of maatregel, opgelegd door een rechter 

na een procedure in verband met één of meer strafbare feiten, die leidt tot het blijvend ontnemen van voorwerpen”. 

Dit is een aangescherpte definitie ten opzichte van de begripsbepaling van confiscatie in kaderbesluit 2005/212/JBZ 

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

middel daarvan verkregen voorwerpen (PbEU 2005, L 68/49), waarin confiscatie nog werd gedefinieerd als “een straf 

of maatregel opgelegd door een rechter na een procedure in verband met één of meer strafbare feiten, welke straf of 

maatregel leidt tot het blijvend ontnemen van de beschikkingsbevoegdheid over voorwerpen” (cursivering onzerzijds). 

De hierboven genoemde Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie (PbEU 2014, L 127/39) hanteert als definitie van ‘confiscatie’ de 

“definitieve ontneming van voorwerpen, bevolen door een rechter in verband met een strafbaar feit”. 
22 Voor onttrekking aan het verkeer is de inbeslagneming condicio sine qua non, zo kan worden afgeleid uit artikel 

36b lid 1 Sr. Voor verbeurdverklaring geldt dat niet: zie artikel 34 Sr. 
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Artikel 94a Sv voorziet – in geval van verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete 

van de vijfde categorie kan worden opgelegd – in de mogelijkheid van conservatoir beslag ten 

aanzien van voorwerpen voor een op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel.23 

Daarnaast beoogt de wetgever met artikel 94a Sv ook zogenoemde schijnconstructies te 

doorbreken.24 In 2003 werd artikel 94a Sv met het oog hierop reeds uitgebreid, zodat beslag op 

vermogensbestanddelen waar de verdachte feitelijk de beschikking over had, maar die formeel 

onderdeel waren van het vermogen van een ander mogelijk werd. Gelet op de zogeheten Bucro-

beschikkingen25 ging de wetgever ervan uit dat de conservatoire beslagbevoegdheid van artikel 

94a lid 2 Sv voordien onvoldoende was toegesneden op het doorbreken van dergelijke 

schijnconstructies. Inmiddels voorziet artikel 94a Sv in het zogenoemde ‘anderbeslag’: 

voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie de geldboete of 

ontnemingsmaatregel kan worden opgelegd, kunnen in beslag worden genomen indien voldoende 

aanwijzingen bestaan dat deze voorwerpen geheel of ten dele aan die ander zijn gaan toebehoren 

met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en die 

ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden. In dat geval kunnen ook andere aan die derde 

toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen. Deze derde kan zich in een beklagprocedure 

op de voet van artikel 552a Sv keren tegen een dergelijk beslag. 

 

4. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

 

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag 

 

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. 

 

Specifieke aandacht gaat hierbij vervolgens uit 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 dat is aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen. 

 

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

 

                                                 
23 Het conservatoir beslag kan onder de in art. 94a lid 3 Sv genoemde voorwaarden ook strekken tot bewaring van het 

verhaalsrecht voor een schadevergoedingsmaatregel ten bate van het slachtoffer. 
24 Ook de vierde anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849) heeft daarvoor oog, en wel over de band van het zogeheten UBO-

register (artikel 30 en 31).  
25 Zie onder andere HR 9 januari 1996, NJ 1998/591 m.nt. Sch. 



21 

 

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? 

 

5. Opzet en uitvoering van het onderzoek 

 

De opzet van het onderzoek valt uiteen in twee delen, die corresponderen met de beide 

hoofdthema’s: rechtsvergelijking en praktijkervaringen enerzijds en internationale samenwerking 

anderzijds. De beantwoording van de genoemde sub-vragen en (daarmee uiteindelijk) de 

tweeledige centrale probleemstelling vergt een gemengd-methodische aanpak die hierna nader 

wordt uiteengezet. Het is echter goed om te starten met een verantwoording van de keuze van de 

vier landen die, naast Nederland, in het onderhavige onderzoek zijn betrokken. Zoals uit 

onderstaande toelichting ten aanzien van ieder van deze landen kan worden afgeleid, beschikken 

deze EU-lidstaten over gedetailleerde en naar bereik omvangrijke confiscatieregelingen, waardoor 

het vermoeden bestaat dat de betreffende rechtsstelsels voorzieningen kennen voor het in beslag 

nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder 

vervolgbare of veroordeelde dader, en het bovendien mogelijk wordt om de betreffende 

buitenlandse pendanten van de Nederlandse afpakinstrumenten te ontsluiten en diepgravend te 

analyseren. Bovendien vindt er tussen de betreffende landen en Nederland strafrechtelijke 

samenwerking plaats op het terrein van beslag en confiscatie. 

Voor Engeland en Wales is gekozen omdat deze landen een specifiek wettelijk 

instrumentarium kennen waarmee uiteenlopende vermogensbestanddelen kunnen worden 

afgepakt van personen die er een zogenoemde criminal lifestyle op na houden: de Proceeds of 
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Crime Act of 2002 (POCA).26 Van een criminal lifestyle is sprake in ten minste een van de volgende 

drie situaties: 

1) De verdachte wordt verdacht van een specifiek door de POCA genoemde strafbaar feit dat 

zich vermoedelijk niet slechts eenmalig heeft voorgedaan, zoals drugshandel, witwassen, 

mensenhandel of wapenhandel. 

2) Het vermoede strafbare feit is onderdeel van een bredere criminele handel en wandel. 

Daarvan is sprake als de verdachte voordeel heeft gehad van het strafbare feit en a) hij tevens 

voor drie andere – voordeel genererende – feiten wordt veroordeeld, of b) hij in de 

voorafgaande zes jaren ten minste twee keer is veroordeeld wegens voordeel genererende 

delicten (ten minste £ 5000). 

3) Het (voortdurende) delict is begaan in een periode van ten minste zes maanden en de 

verdachte heeft voordeel gehad van het delict (ten minste £ 5000). 

In geval een criminal lifestyle wordt aangenomen, kan de rechter onder meer aannemen dat – 

behoudens aannemelijke tegenspraak door de verdediging – inkomsten en uitgaven van de 

verdachte in de voorbije zes jaren wederrechtelijk verkregen voordeel representeren dat vatbaar is 

voor ontneming. Bij deze stand van zaken is niet relevant wanneer, waar en door wie de 

veronderstelde onderliggende strafbare feiten zijn begaan. Voorts wijzen wij op de in de POCA 

vervatte voorziening om via het civiele en fiscale recht tot beslag en confiscatie over te gaan.27 

Voor Ierland is gekozen omdat dit land een drietal confiscatieregimes kent: een strafrechtelijk, 

civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk confiscatieregime.28 Vóór 1996 was confiscatie van crimineel 

vermogen in Ierland enkel mogelijk via de strafrechtelijke weg. Bevoegdheden voor civiele 

confiscatie van wederrechtelijk verkregen voordeel werden, samen met een arsenaal aan andere 

maatregelen bedoeld om georganiseerde misdaad te bestrijden, ingevoerd in 1996.29 In augustus 

van dat jaar trad daartoe de Proceeds of Crime Act 1996 (POCA 1996) in werking. Niet alleen 

Engeland en Wales, maar ook Ierland kent dus een POCA. Bovendien voorziet Ierland met de 

POCA en civielrechtelijke confiscatie in fiscale afpakbevoegdheden.30 

Voor Italië is gekozen omdat dit land een gedetailleerde en naar bereik uitgebreide 

confiscatieregeling kent. Deze komt op het volgende neer.31 In geval van veroordeling kan de 

rechter de confiscatie gelasten van voorwerpen die zijn gebruikt bij of bestemd tot een strafbaar 

feit, alsmede van de revenuen van het delict. Ten aanzien van wederrechtelijk verkregen voordeel 

dat is voortgekomen uit het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld, is sprake van 

een (door de wet) dwingend voorgeschreven confiscatie. Van een dwingend voorgeschreven 

confiscatie is eveneens sprake ten aanzien van voorwerpen waarvan het gebruik, het bezit en de 

overdracht een delict op zichzelf vormen, ook als een veroordeling ter zake niet is uitgesproken. 

Het is in deze gevallen steeds aan het Openbaar Ministerie om het verband tussen de voorwerpen 

en het strafbare feit te bewijzen. Dat geldt ook in geval van (voorgenomen) toepassing van 

confiscatiemaatregelen ten aanzien van voorwerpen die vermoedelijk gegenereerd zijn binnen het 

                                                 
26 Zie, met bronverwijzingen, over confiscation orders under the Proceeds of Crime Act 2002, Kooijmans, European 

Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2010/3, p. 229-231, waaraan het navolgende is ontleend. 
27 Zie nader Hoofdstuk 3. 
28 Interview met King. Er is geen sprake van een specifieke onderlinge hiërarchie tussen de drie confiscatieregimes. 

Een systeem van voorrangsregels bestaat evenmin. Zie evenwel ook par. 6.3.3. 
29 Het ging om twee zaken waarin de twee slachtoffers door een terroristische onderscheidenlijk criminele organisatie 

om het leven waren gebracht (King 2014, p. 144). Zie ook Campbell, The Journal of Criminal Law 2007/71, p. 442. 
30 Zie nader Hoofdstuk 4. 
31 Zie, met bronverwijzingen, Calderoni & Di Stefano 2015, p. 256-259, waaraan het navolgende is ontleend. Zie 

voorts Hoofdstuk 5. 
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verband van een maffiose organisatie. Toch kent het Italiaanse strafrecht ook een met artikel 36e 

lid 3 Sr vergelijkbaar bewijsvermoeden in gevallen waarin een persoon wordt veroordeeld wegens 

een delict dat in verband staat met een criminele organisatie. In dergelijke gevallen worden 

vermogensbestanddelen waarover hij de beschikking heeft en die niet uit legale bron afkomstig 

schijnen, geacht wederrechtelijk verkregen te zijn en komen zij om die reden – behoudens 

aannemelijke tegenspraak – voor confiscatie in aanmerking. Een specifiek verband tussen de 

betreffende voorwerpen en specifiek strafbaar gedrag behoeft dan niet te worden vastgesteld. 

Voorts wijzen wij op de Italiaanse bestuursrechtelijke (Antimafia) regeling die voorziet in beslag 

en confiscatie. 

Ook Duitsland kent een dwingende voordeelontneming (Verfall) en het land zet 

witwasbepalingen in om wederrechtelijk voordeel af te pakken.32 Dat maakt Duitsland, naast 

Engeland, Wales, Ierland en Italië, een EU-lidstaat die een rijke rechtsvergelijking mogelijk maakt. 

Wij lichten dat toe aan de hand van een nadere beschrijving van de Duitse regeling. § 73 van het 

Strafgesetzbuch (StGB) schrijft dwingend voor dat opbrengsten uit een misdrijf worden 

geconfisqueerd. Het bereik van deze regeling is groot: het betreft zowel opbrengsten die 

onmiddellijk uit misdrijf afkomstig zijn als opbrengsten die middellijk – dus na omzetting van de 

originele opbrengst daarin – uit misdrijf afkomstig zijn. Ook zogenaamd vervolgprofijt wordt 

(dwingend) aan de verdachte ontnomen. In bepaalde gevallen kan ook zonder veroordeling of zelfs 

vervolging worden overgegaan tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Bovendien 

kan tot confiscatie worden overgegaan van vermogensbestanddelen die een persoon voorhanden 

heeft en uit (niet noodzakelijkerwijs zijn eigen) misdrijf afkomstig zijn. Ten slotte maakt de Duitse 

wetgeving confiscatie op basis van de (bestuursstrafrechtelijke) Ordnungswidrigkeitengesetz 

(OWiG) mogelijk.33 Onder de OWiG kan de geldboete tevens worden ingezet ter afroming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Bij de beschrijving van het recht van de vier genoemde landen is ervoor gekozen om eerst en 

vooral de strafrechtelijke afpakmogelijkheden in kaart te brengen, alsmede afpakmogelijkheden in 

aanpalende rechtsgebieden voor zover deze samen met strafrechtelijke afpakmogelijkheden in één 

regeling (zoals de POCA) geïntegreerd zijn of anderszins ‘voor de hand’ liggen (zoals confiscatie 

op basis van het Ordnungswidrigkeitengesetz). 

 

De volgende methoden zijn gebruikt om de sub-vragen vruchtbaar te beantwoorden. Met de in dit 

hoofdstuk opgedane inzichten omtrent de relevante Nederlandse regelingen en rechtspraak, is 

contact gezocht met medewerkers van Nederlandse autoriteiten die zich bezig houden met beslag 

en confiscatie. Aan hen is gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin de vraag centraal staat waar 

zich in de internationale samenwerking op het terrein van dit onderzoek knelpunten voordoen. In 

tegenstelling tot het hieronder te noemen desk research, waarin Duitsland, Engeland, Ierland en 

Italië centraal staan, is de vragenlijst niet beperkt tot (de strafrechtelijke samenwerking met) 

slechts die vier landen. De vragenlijst bestaat uit twee delen. Deel A bevat vragen die betrekking 

hebben op de internationale en Europese samenwerking. Deel B bevat vragen van algemene aard.34 

De ingevulde en geretourneerde vragenlijsten stellen ons in staat om uitspraken van kwalitatieve 

aard te doen omtrent knelpunten in de internationale samenwerking. Er zijn medewerkers 

aangeschreven van zes autoriteiten die zich bezighouden met beslag en confiscatie, te weten de 

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

                                                 
32 Zie Vettori 2006, p. 61-62, waaraan het navolgende is ontleend. 
33 Zie nader Hoofdstuk 2. 
34 In bijlage 2 is de vragenlijst opgenomen. 
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(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. In totaal zijn er 16 ingevulde vragenlijsten ontvangen van medewerkers 

werkzaam bij AIRS, CJIB, DG Pol, ARO/IRC, OM en Politie. Daarmee is een impressionistisch 

beeld van de praktijk verschaft. DG Pol heeft aangegeven de betreffende vragen niet te kunnen 

beantwoorden, omdat ze enerzijds niet betrokken waren bij dergelijke zaken en anderzijds omdat 

zij voor de beantwoording van het algemene deel niet over de benodigde inhoudelijke kennis 

beschikte. De ervaringen met en visie op beslag en confiscatie van DG Pol konden daarom niet 

worden meegenomen in dit onderzoek. Het CJIB en de AIRS hebben ervoor gekozen om één 

vragenlijst in te vullen die representatief is voor de visie van de organisatie. Van medewerkers van 

het OM zijn ingevulde vragenlijsten ontvangen die de visie weergeven van meerdere mensen die 

werkzaam zijn bij de organisatie, zoals van vier medewerkers van het team Afpakken. Waar 

bepaalde antwoorden de visie weergeven van een organisatie of een team, zal dit expliciet worden 

vermeld. In gevallen waarbij respondenten niet de gehele vragenlijst hebben ingevuld, zullen de 

antwoorden van die vragenlijsten enkel worden meegenomen bij de onderdelen waarop de 

antwoorden betrekking hebben. Naar aanleiding van de terugontvangen vragenlijsten hebben twee 

aanvullende interviews plaatsgevonden met medewerkers van het OM. Deze interviews hadden 

betrekking op het Kennissysteem Rechtshulp in Strafzaken (KRIS), dat het proces van een 

rechtshulpverzoek automatiseert, en op de internationale en Europese samenwerking bij beslag en 

confiscatie. De inhoud van deze interviews zal worden gebruikt bij de beschrijving van de 

knelpunten en in het bijzonder bij de analyse van de vragenlijsten. 

Daarnaast zijn aan de hand van desk research (in het Engels vertaalde) wetgeving, 

(beleids)documenten en andere informatie over regelgeving van de vier genoemde EU-lidstaten 

geanalyseerd om meer in detail het instrumentarium in die landen in kaart te brengen. Voor wat 

betreft (vooral) de derde sub-vraag verdient daarbij aandacht dat leidend voor het onderzoek niet 

alleen was de vraag of de betreffende landen instrumenten kennen die overeenstemmen met de 

Nederlandse beslagbevoegdheden, geldboete, verbeurdverklaring, voordeelontneming en 

onttrekking aan het verkeer, maar tevens of zij additionele ‘afpak-instrumenten’ kennen die hier 

te lande niet voorkomen, een en ander voor zover ze kunnen worden toegepast zonder dat er zicht 

is op een dader of gronddelict. De betreffende uitkomsten zijn in (Skype) interviews voorgelegd 

aan één of meer wetenschappers die op dit terrein deskundig zijn.35 

Vervolgens is via de contactpersonen binnen de Nederlandse autoriteiten en de 

wetenschappelijke collega’s in het buitenland contact gezocht met medewerkers van buitenlandse 

instituties die zich bezighouden met beslag en confiscatie in de vier onderzochte Europese landen. 

Ook aan hen is gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin de vragen centraal staan wat de wet- 

en regelgeving is om crimineel vermogen in hun land beslag te nemen en te confisqueren en waar 

zich in de internationale samenwerking op het terrein van dit onderzoek knelpunten voordoen. Ook 

deze vragenlijst is niet beperkt tot (de strafrechtelijke samenwerking met) Duitsland, Engeland, 

Ierland, Italië en Nederland. De vragenlijst bestaat uit vier delen. Deel A bevat vragen die 

betrekking hebben op de nationale beslag praktijk. Deel B bevraagt respondenten over de nationale 

                                                 
35 Voor het Verenigd Koninkrijk betreft dit professor Peter Alldridge (Queen Mary University of London), voor 

Ierland professor Colin King, Francis Cassidy (Eurojust) en Michael Brady (Openbaar Ministerie Ierland), voor Italië 

Francesco Calderoni LLM (Transcrime; Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan), en professor Thomas Rönnau 

(Bucerius Law School, Hamburg) voor Duitsland. 
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confiscatiepraktijk. Deel C bevat vragen met betrekking tot de internationale en Europese 

samenwerking. In het laatste deel worden vragen van algemene aard gesteld.36 

Het verkrijgen van informatie van buitenlandse autoriteiten is – niettegenstaande herhaalde en 

uiteenlopende pogingen van het onderzoeksteam om de vragenlijsten beantwoord geretourneerd 

te krijgen – zeer moeilijk gebleken.37 De verklaring daarvoor is deels gelegen in een gebrek aan 

beheersing van de Engelse taal door autoriteiten in Duitsland en Italië, maar deels ook aan een 

gebrek aan bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal zijn er slechts zes ingevulde 

vragenlijsten terugontvangen. Het is om deze reden dat wij slechts een op impressionistische leest 

geschoeid antwoord kunnen geven op de sub-vragen 1-4 en 7 ten aanzien van de beslag- en 

confiscatiepraktijk in het buitenland, voor zover deze antwoorden niet via desk research konden 

worden gegenereerd. De betreffende respondenten zijn werkzaam bij het Ministerie van Justitie 

van Duitsland, de Asset Recovery Office (ARO) van Duitsland, het Ministerie van Justitie van 

Italië, de National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk en HM Revenue & Costums 

(HMRC) van het Verenigd Koninkrijk. De laatste twee instanties hebben een breder bereik dan 

enkel Engeland en zijn operationeel binnen het gehele Verenigd Koninkrijk. Van de Ierse 

autoriteiten hebben wij geen respons ontvangen. In gevallen waarbij respondenten niet de gehele 

vragenlijst hebben ingevuld, zullen de antwoorden van die vragenlijsten enkel worden 

meegenomen bij de onderdelen waarop de antwoorden betrekking hebben. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten die werden verkregen via de evenbeschreven 

methoden hebben wij de sub-vragen 5-6 en 8-9 beantwoord. Dit alles leidt tot de volgende indeling 

van deze studie. In hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 worden de regelingen met betrekking tot beslag en 

confiscatie (en samenwerkingsinstrumenten op deze terreinen) in Duitsland, Engeland en Wales, 

Ierland en Italië beschreven. Hoofdstuk 6 behelst de weergave en analyse van de 

praktijkbevindingen van de genoemde Nederlandse autoriteiten ten aanzien van (de knelpunten in) 

de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie. Hoofdstuk 7 verschaft een 

noodzakelijkerwijs beperkte indruk van de praktijkbevindingen van autoriteiten uit Duitsland, 

Engeland en Wales en Italië ten aanzien van (de knelpunten in) de internationale samenwerking 

bij beslag en confiscatie. In Hoofdstuk 8 worden de onderzoeksvragen van een beantwoording 

voorzien. 

 

 

  

                                                 
36 In bijlage 3 van dit rapport is de vragenlijst opgenomen. 
37 Ter illustratie de navolgende voorbeelden. Sommige contactpersonen waren niet bereid om deel te nemen aan het 

onderzoek en hebben enkel algemene vragen met betrekking tot beslag en confiscatie beantwoord. Het is gebleken dat 

medewerkers van Duitse autoriteiten de Engelse taal vaak onvoldoende beheersen om te kunnen deelnemen aan een 

interview of om de vragenlijst in te vullen. Zij waren niet bereid om op ons voorstel de vragen in het Duits te 

beantwoorden. Contactpersonen binnen Italiaanse autoriteiten hebben ons voor meerdere bezoeken uitgenodigd, maar 

waren na het doen van dergelijke uitnodigingen niet meer bereikbaar voor het inplannen en finaliseren van de afspraak. 

De contactpersoon bij een van de Ierse autoriteiten hebben wij, ondanks een toezegging tot deelname niet meer kunnen 

bereiken. 
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Hoofdstuk 2 

 

Inbeslagneming en confiscatie in Duitsland 
 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt getracht deelvragen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderzoek vanuit Duits perspectief 

te beantwoorden. De Duitse wet- en regelgeving inzake beslag en confiscatie staat daarbij centraal. 

De deelvragen 1, 2, 3, 4 en 5 luiden als volgt. 

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?  

Het onderstaande vormt het resultaat van desk research, waarbij gebruik is gemaakt van 

doctrine, wetgeving en jurisprudentie en empirische gegevens. Ter toetsing van de bevindingen en 

ter opvulling van daarin geïdentificeerde leemtes heeft een gesprek plaatsgevonden met een 

autoriteit op het gebied van beslag en ontneming in Duitsland, Thomas Rönnau, professor aan de 

Bucerius Law School in Hamburg. Het onderzoek naar de Duitse wet- en regelgeving is afgesloten 

op 8 juni 2016. Het wetsvoorstel d.d. 13 juli 2016 beoogt de huidige beslag- en 

confiscatieprocedure in Duitsland te vereenvoudigen.38 De belangrijkste wijziging is dat de 

regeling van het Verfall zal komen te vervallen en een nieuwe (vereenvoudigde) regeling van 

Einziehung zal worden ingevoerd. De beoogde wijzigingen ten aanzien van het huidige wettelijke 

kader voor beslag en confiscatie worden in dit hoofdstuk op de belangrijkste punten besproken. 

Zij zijn in het onderzoek echter niet meegenomen. 

In het navolgende worden allereerst het wettelijk en institutioneel kader voor strafrechtelijk en 

bestuursrechtelijk beslag en confiscatie geïnventariseerd, waarbij eveneens aandacht wordt 

besteed aan de organisaties die zich bezighouden met beslag en ontneming (paragraaf 2). 

Vervolgens wordt ingegaan op de strafrechtelijke mogelijkheden om tot confiscatie over te gaan 

(paragraaf 3). In paragraaf 4 wordt gekeken naar de mogelijkheid om criminele opbrengsten te 

confisqueren aan de hand van de strafbaarstelling van witwassen. Daarna wordt het strafrechtelijk 

beslag in kaart gebracht (paragraaf 5). Hierna wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden 

om tot bestuursstrafrechtelijke confiscatie over te gaan (paragraaf 6). De mogelijkheid tot 

confiscatie onder het civiele recht wordt besproken in paragraaf 7. In paragraaf 8 worden 

vervolgens de samenwerkingsinstrumenten uiteengezet. Paragraaf 9 geeft de belangrijkste 

beoogde wijzigingen van Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strafrechtlichen 

Vermögensabschöpfung. In paragraaf 10 wordt in welke mate de autoriteiten succes hebben met 

                                                 
38 Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, Deutscher Bundestag 18/9525. Zie 

bijlage 4 voor een overzicht van de belangrijkste artikelen van het wetsvoorstel. 
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inbeslagname en confiscatie. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie waarin tevens aandacht 

wordt besteed aan de in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek genoemde ‘standaardsituaties’ 

(paragraaf 11). 

 

2. Het wettelijke en institutionele kader 

 

2.1 Het wettelijke kader 

 

Duitsland kent een vergelijkbaar (strafrechtelijk) systeem voor voordeelsontneming van crimineel 

vermogen als Nederland.39 In de Duitse strafwetgeving vindt men de algemene bepalingen ten 

aanzien van confiscatie terug in het Strafgesetzbuch (StGB) en de Strafprozeßordnung (StPO). 

Grofweg kent Duitsland drie sanctiemogelijkheden om criminele gelden te confisqueren: Verfall 

(ontneming), Einziehung (verbeurdverklaring/onttrekking aan het verkeer) en de Geldstrafe 

(geldboete). Tot 2002 kende Duitsland eveneens de Vermögensstrafe (vermogensstraf). Deze straf 

maakte het mogelijk om in bepaalde gevallen een veroordeelde te verplichten tot het betalen van 

een geldsom die maximaal gelijk is aan zijn eigen vermogen.40 Echter, deze regeling werd door de 

Bundesverfassungsgericht ongrondwettig verklaard op 20 maart 2002.41 Op deze wijze was het 

niet langer voorzienbaar voor de dader welke straf er op zijn handelen zou staan. Dat werd door 

het Bundesverfassungsgericht onverenigbaar geacht met § 103 (2) Grundgesetz (GG) (beginsel 

van Gesetzesbestimmtheit).42 Ook kent Duitsland een strafprocesrechtelijke regeling ten aanzien 

van de inbeslagneming (Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegende 

Gegenstände). 

Met de Duitse herziening van de sanctionering van normovertredingen in 1968, is een groot 

gedeelte van de strafrechtelijke overtredingen naar het Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) – en 

daarmee ook naar het bestuursrecht – overgeheveld.43 Op deze wijze werd de overbelasting van de 

strafrechter teruggedrongen. Toch kunnen de Ordnungswidrigkeiten niet gelijk worden gesteld 

met de Nederlandse bestuursrechtelijke overtredingen. Door zijn achtergrond heeft de OWiG 

nauwe verbanden met het strafrecht. Zo zijn bepaalde regelingen van het StGB op het OWiG van 

toepassing en hoewel het bestuursorgaan in beginsel bevoegd is om bestuursrechtelijke 

normovertredingen te vervolgen en te bestraffen, zijn onder bepaalde omstandigheden ook de 

officier van justitie en de rechter bevoegd om geldboetes op te leggen.44  

Het OWiG kent zijn een eigen aparte regeling voor de confiscatie van vermogen bij overtreding 

van bestuursrechtelijke bepalingen. Deze zullen grote gelijkenissen vertonen met de instrumenten 

uit het StGB. De wet bevat algemene bepalingen voor de regulering van alle 

                                                 
39 Borgers 2001, p. 7; Kooijmans & Borgers, DD 2012/65, p. 680. 
40 Zie artikel 43a StGB (vervallen):  

“(1) Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so kann das Gericht neben einer lebenslangen oder einer zeitigen 

Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren auf Zahlung eines Geldbetrages erkennen, dessen Höhe durch den Wert des 

Vermögens des Täters begrenzt ist (Vermögensstrafe). Vermögensvorteile, deren Verfall angeordnet wird, bleiben bei 

der Bewertung des Vermögens außer Ansatz. Der Wert des Vermögens kann geschätzt werden. 

(2) § 42 gilt entsprechend. 

(3) Das Gericht bestimmt eine Freiheitsstrafe, die im Fall der Uneinbringlichkeit an die Stelle der Vermögensstrafe 

tritt (Ersatzfreiheitsstrafe). Das Höchstmaß der Ersatzfreiheitsstrafe ist zwei Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat.” 
41 Vettori 2006, p. 62. 
42 Bundesverfassungsgericht, 20 maart 2002, 2 BvR 794/95. 
43 Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. 
44 BeckOK OWIG/Gerhold 2016, Rn. 1; Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. 
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administratiefrechtelijke overtredingen op federaal- en staatsniveau.45 Ordnungswidrigkeiten zijn 

die feiten die wederrechtelijk en verwijtbaar zijn, die de bestanddelen van de wetsbepaling 

vervullen en daarom gesanctioneerd kunnen worden met een geldboete.46 

Tot slot, maakt het Duitse recht, evenals het Italiaanse recht, een onderscheid in 

objectconfiscatie enerzijds en waardeconfiscatie anderzijds. Objectconfiscatie vormt in het 

strafrecht het uitgangspunt. Slechts indien confiscatie van het object niet mogelijk is door de aard 

van het voorwerp, het voorwerp onvindbaar is of geen vervangend voorwerp in beslag is genomen, 

of de waarde van de geconfisqueerde objecten niet in verhouding staat tot de waarde van het 

gepleegde misdrijf, kan tot waardeconfiscatie over worden gegaan.47 Dat is anders indien sprake 

is van confiscatie binnen het bestuursrecht. In die gevallen wordt altijd overgegaan tot 

waardeconfiscatie. 

De Duitse regelgeving omtrent confiscatie en inbeslagneming zal nader worden toegelicht in 

§ 3-7. 

 

2.2 Het institutionele kader 

 

Duitsland kent verscheidene gespecialiseerde eenheden, zowel op federaal niveau 

(Bundeskriminalamt) als op het niveau van de deelstaten (Landeskriminalamt), die – onder toezicht 

van een officier van justitie (Staatsanwalt) – verantwoordelijk zijn voor de opsporing van 

crimineel vermogen, het onderzoeken van alle omstandigheden ten aanzien van de herkomst van 

het vermogen van een verdachte en het executeren van bevelen tot inbeslagneming.48 De rechter 

kan besluiten om vermogen te bevriezen door middel van inbeslagneming. Kan het oordeel van de 

rechter niet worden afgewacht, omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor de roerende zaken, zoals 

verdwijning, verlies of vernietiging, dan zijn de officier van justitie en de politie eveneens 

bevoegd.49 De rechter bepaalt of vermogen definitief kan worden geconfisqueerd.50 

Binnen het bestuursrecht is het bevoegde bestuursorgaan in beginsel zelf verantwoordelijk 

voor de bestraffing van de Ordnungswidrigkeiten en de daaropvolgende confiscatie. Onder 

omstandigheden kan ook de officier van justitie bevoegd zijn om over te gaan tot het opleggen van 

een bestuurlijke sanctie.51 Het bestuursorgaan vaardigt voor het opleggen van de sanctie een 

boetebesluit uit.52 Tegen het boetebesluit kan de betrokkene bezwaar aantekenen bij het 

bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd door middel van een zogenaamd Zwischenverfahren.53 

Blijft het bestuursorgaan bij zijn besluit, dan kan de betrokkene zich wenden tot de strafrechter bij 

het Amtsgericht.54 Het Amtsgericht toetst of er sprake is van een toerekenbare Ordnungswidrigkeit. 

                                                 
45 Van Daele 2015, p. 195. 
46 § 1 OWiG; Vgl. Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. 
47 Zie par. 3.1, par. 3.2, par. 6.2 en para 6.3. 
48 Vettori 2006, p. 61. 
49 § 111e StGB. 
50 Transparency International Germany, Confiscation of Crime Proceeds in Germany, 28 april 2015, 

<www.confiscation.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/6_PPT_DE_IAC_IntConference_Sofia_28-04-2015.pdf>.  
51 Krop 2014, p. 164-165; Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. 
52 § 65 OWiG; Metselaar & Adriaanse 2014, p. 75. 
53 § 69 OWiG; Metselaar & Adriaanse 2014, p. 75. 
54 Anders dan in het Nederlandse bestuursrecht, komt de betrokkene in de beroepsprocedure dus niet bij de 

bestuursrechter. Dit laat de nauwe verbanden tussen de OWiG en de StGB zien. Zie Krop 2014, p. 164-165; Metselaar 

& Adriaanse 2014, p. 74-75. 
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Er is daarbij sprake van een volledige toets; hij is niet gebonden aan de reikwijdte of inhoud van 

het besluit van het bestuursorgaan.55 

 

3. Strafrechtelijke confiscatie 

 

3.1 Verfall (ontneming) 

 

3.1.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Verfall (strafrechtelijke ontneming). § 73 e.v. StGB 

Wanneer Veroordeling enig strafbaar feit (Verfall), of een veroordeling 

voor een feit dat Erweiterter Verfall toestaat. 

§ 73 (1) StGB + § 73d 

(1) StGB 

Tegen wie/wat Tegen de dader van of de deelnemer aan een strafbaar feit, of 

een derde (in personam).56 

§ 73 (1), (3) en (4) StGB 

+ § 73d (1) StGB 

Door wie Rechter.57 § 73 (1) StGB en 73d (1) 

StGB 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat er een verband tussen het 

strafbare feit en het aangetroffen vermogen bestaat. 

In geval van een Erweiterter Verfall moet wettig en 

overtuigend bewezen zijn dat het voorwerp afkomstig is uit een 

strafbaar feit of bestemd is voor het plegen van een strafbaar 

feit. 

Uitgangspunt is concrete vaststelling, indien niet mogelijk is 

schatting toegestaan. 

§ 73 StGB 

 

§ 73d StGB 

 

 

 

§ 73b StGB 

Instrumentarium Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn). 

§ 111b e.v. StPO 

 

3.1.2 Procedure 

Het in § 73 e.v. StGB geregelde Verfall ziet op de ontneming van crimineel vermogen. Indien een 

veroordeling plaatsvindt ten aanzien van enig strafbaar feit is de rechter verplicht om tot Verfall 

over te gaan.58 Deze sanctie kan niet alleen worden opgelegd aan de dader en de deelnemer, maar 

in bepaalde gevallen ook aan een derde. Daarvoor moet ofwel sprake zijn van voorwerpen die de 

dader heeft verkregen door het strafbare feit voor deze derde te plegen, ofwel sprake zijn van een 

persoon die een voorwerp in zijn bezit heeft of een recht daarop heeft59 en het voorwerp ter 

beschikking heeft gesteld aan de dader voor het plegen van het strafbare feit of kennis had van de 

omstandigheden van het strafbare feit.60 Verfall, in de zin van § 73 StGB, ziet dus op 

objectconfiscatie.61 

Verfall heeft zowel betrekking op de directe als de indirecte opbrengsten van het gepleegde 

feit.62 Met andere woorden, zowel het profijt als het vervolgprofijt kunnen worden ontnomen. 

                                                 
55 Metselaar & Adriaanse 2014, p. 75. 
56 In rem procedures zijn ook mogelijk op basis van § 76a StGB, zie bijvoorbeeld Amtsgericht Berlin-Tiergarten, 8 

november 1996, NStZ-RR 1997, 22. Zie para 3.3 voor een nadere beschouwing van § 76 StGB. 
57 Dit gebeurt door de enkelvoudige of door de meervoudige kamer, die ook de strafzaak in behandeling heeft gehad. 
58 § 73 (1) StGB. 
59 § 73 (3) StGB. 
60 § 73 (4) StGB. Het gaat hierbij om de zogenaamde instrumenta sceleris. 
61 Borgers 2001, p. 70. 
62 § 73 (1) en (2) StGB. 
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Daarbij gaat de rechter uit van de brutowinst die de betrokkene door het strafbare feit heeft 

verkregen.63 Gemaakte kosten worden daarvan niet afgetrokken.64 De rechter hoeft dus niet vast 

te stellen wat de kosten zijn geweest noch hoeft hij de feitelijke grondslag van die kosten op basis 

van bewijsmiddelen vast te stellen.65 Daardoor is de Duitse ontnemingsmaatregel niet louter op 

rechtsherstel gericht, maar kent hij ook een enigszins punitief karakter.66 De regeling vereist een 

verband tussen het strafbare feit waarvoor is veroordeeld en het te ontnemen vermogen.67 Dat 

betekent dat in beginsel concreet moet worden vastgesteld wat het specifieke voordeel is dat de 

veroordeelde of de derde uit het specifieke strafbare feit heeft verkregen. Enkel indien een concrete 

vaststelling niet mogelijk is, kan de rechter gebruik maken van zijn bevoegdheid tot schatting.68 

Op basis van § 73b StGB kan de rechter een schatting maken van de omvang en de waarde van 

de opbrengsten uit, alsmede het vervolgprofijt en de subsitutiegoederen69 van het strafbare feit.70 

De regeling heeft als doel de ontnemingsprocedure te versnellen en voorkomt dat de rechter 

verzeild raakt in een ingewikkeld proces om de waarde en omvang van de opbrengsten vast te 

stellen.71 Tegenspraak ten aanzien van de schatting zelf is dan ook niet mogelijk.72 Toch kan de 

rechter in een dergelijk geval niet willekeurig handelen. Hij dient te voldoen aan een 

minimumbewijsstandaard: er moet een voldoende betrouwbare basis voor de schatting aanwezig 

zijn.73 Tegen de grondslag van de schatting kan door de verdachte wel tegenbewijs worden 

geleverd.74 

Indien de maatregel van Verfall onevenredig zwaar uitvalt, kan de rechter gebruik maken van 

de zogenaamde hardheidsclausule van § 73c StGB.75 De rechter kan op basis hiervan het 

ontnemingsbedrag matigen, indien de opbrengsten niet langer in bezit zijn van de betrokkene op 

het moment van de oplegging van de vermogenssanctie of indien de opbrengsten slechts van 

geringe waarde zijn.76 

Tevens heeft de Duitse wetgever in een regeling voorzien die het mogelijk maakt om de 

geldelijke waarde van het voorwerp te ontnemen, de zogenoemde Verfall von Wertersatzes. § 73a 

                                                 
63 Bundesgerichtshof, 21 augustus 2002, 1 StR 115/02 (LG Mannheim); Vettori 2006, p. 62. Anders zie Welsch, 

BOOM nieuws 2010/59, p. 28: volgens Welsch wordt in Duitsland bij veroordelingen van hennepgerelateerde delicten 

een kostenaftrek van € 10,- per plant gehanteerd. Onduidelijk blijf echter waar Welsch deze kostenaftrek op baseert. 
64 Saliger 2013a Rn. 10 e.v.; Borgers 2001, p. 72-73 en p. 92-93; Kooijmans & Borgers, DD 2012/65, p. 680-681; 

Vettori 2006, p. 62. 
65 Borgers 2001, p. 92. 
66 Borgers 2001, p. 93; Kooijmans & Borgers, DD 2012/65, p. 680-681. Indien de maatregel onevenredig zwaar uitvalt, 

kan evenwel gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot matiging, zoals geregeld in § 73c StGB. Zie Saliger 

2013, Rn. 15 e.v. 
67 § 73 (1) StGB. Transparency International Germany, Confiscation of Crime Proceeds in Germany, 28 april 2015, 

<www.confiscation.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/6_PPT_DE_IAC_IntConference_Sofia_28-04-2015.pdf>.  
68 Bundesgerichtshof, 20 april 1989, 4 StR 73/89 (LG Landau); Borgers 2001, p. 202; MüKoStGB/Joecks 2012a, Rn. 

4. 
69 Dit zijn de voorwerpen waarin de oorspronkelijke opbrengst uit het misdrijf is omgezet. Zoals bijvoorbeeld de fiets 

die is aangekocht met het geld afkomstig uit een bankoverval. Zie Saliger 2013, Rn. 32. 
70 MüKoStGB/Joecks 2012a, Rn. 5 e.v.; Saliger 2013, Rn. 30-32. 
71 Saliger 2013b, Rn. 1; MüKoStGB/Joecks 2012a, Rn. 1. 
72 Bundesgerichtshof Duitsland, 20 april 1989, 4 StR 73/89 (LG Landau); MüKoStGB/Joecks 2012a, Rn. 9 e.v. 
73 Bundesgerichtshof Duitsland, 27 mei 2008, 3 StR 50/08, BeckRS 2008, 12839; Vgl. HR 24 november 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:3364. 
74 Bundesgerichtshof Duitsland, 20 april 1989, 4 StR 73/89 (LG Landau). 
75 Kooijmans & Borgers, DD 2012/65, p. 681. 
76 § 73 (1) StGB; Vgl. in dit verband artikel 36e lid 5 WvSr voor een dienovereenkomstige voorziening in het 

Nederlandse recht. 
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StGB kan worden toegepast indien ontneming van het voorwerp door de aard van het voorwerp 

onmogelijk is, het voorwerp onvindbaar is of geen vervangend voorwerp in beslag is genomen. In 

die gevallen kan worden overgegaan tot ontneming van een som geld die gelijk is aan de waarde 

van hetgeen door het strafbare feit is verkregen. Indien de waarde van het onder § 73 StGB 

geconfisqueerde voorwerp geringer is dan de verkregen opbrengsten van het strafbare feit, kan de 

regeling van § 73a StGB eveneens worden toegepast, zodat ook het resterende bedrag kan worden 

ontnomen.77 In die gevallen maakt de objectconfiscatie plaats voor waardeconfiscatie.78 

In bepaalde, in de (straf)wet vermelde, gevallen kan ingevolge § 73d StGB ook ontneming van 

vermogen plaatsvinden indien sprake is van een redelijk vermoeden dat de (overige) aangetroffen 

voorwerpen afkomstig zijn uit (onbepaalde) strafbare feiten. Deze ontnemingsmodaliteit wordt 

aangeduid als de Erweiterter Verfall. Daarvoor is vereist dat betrokkene is veroordeeld voor een 

feit dat Erweiterter Verfall mogelijk maakt. Het gaat daarbij om gevallen van ernstige 

(georganiseerde) criminaliteit, zoals bijvoorbeeld valsmunterij, witwassen, afpersing, heling, 

drugsdelicten en mensenhandel.79 Is betrokkene voor een dergelijk feit veroordeeld, dan kunnen 

zowel de opbrengsten die uit het strafbare feit zijn verkregen, als ook de opbrengsten waarvan 

redelijkerwijze wordt vermoed dat zij afkomstig zijn uit (onbepaalde, andere) criminele 

activiteiten worden ontnomen.80 De omstandigheden van het geval moeten een dergelijk 

vermoeden rechtvaardigen: de rechter moet overtuigd zijn dat het vermogen een criminele 

herkomst heeft. Er behoeft niet te worden vastgesteld uit welk specifieke misdrijf het vermogen 

afkomstig is. Echter, in het geval dat er redelijke twijfel bestaat over het illegale karakter van de 

herkomst van het vermogen, mag de Erweiterter Verfall niet worden toegepast.81 

                                                 
77 § 73a, laatste volzin, StGB. 
78 Borgers 2001, p. 70. 
79 Vetorri, 2006, p. 62. 
80 Borgers 2001, p. 338 e.v. 
81 Zie Bundesgerichtshof Duitsland, 22 november 1994, NJW 1995, 470; Borgers 2001, p. 344: in dit oordeel ligt de 

eis van § 261 StPO besloten dat de rechter persoonlijk overtuigd is van de objectieve waarheid. Dat houdt niet in dat 

er absolute zekerheid hoeft te bestaan, slechts dat er geen sprake mag zijn van redelijke twijfel op basis van de concrete 

feiten en omstandigheden. Een waarschijnlijkheidsoordeel – ook indien het gaat om een hoge graad van 

waarschijnlijkheid – voldoet niet aan de eisen van § 261 StPO. In het verlengde hiervan vereist het Bundesgerichtshof 

enerzijds dat de rechter overtuigd is, maar anderzijds wordt de rechter niet belet om met behulp van methoden als 

vermogensvergelijking te komen tot zijn oordeel. Zie ook Esser 2015, p. 74-75. 



32 

 

3.2 Einziehung (verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer) 

 

3.2.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Einziehung (verbeurdverklaring en onttrekking aan het 

verkeer). 

§ 74 e.v. StGB 

Wanneer Indien een doleus strafbaar feit is begaan en 1) de dader of 

deelnemer eigendom heeft over of een recht heeft op het 

voorwerp op het moment van de rechterlijke beslissing of 2) 

het voorwerp door de aard of omstandigheden een gevaar 

vormt voor de maatschappij of er een vermoeden bestaat dat 

het voorwerp zal worden gebruikt om een strafbaar feit te 

plegen. 

§ 74 (2) StGB 

Tegen wie/wat Tegen betrokkene (in personam).82 § 74 (1) StGB 

Door wie Rechter.  

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat het voorwerp is verkregen uit 

het strafbare feit, gebruikt zijn voor of ten doel hadden te 

worden gebruikt bij het plegen van het strafbare feit, of ter 

voorbereiding diende van het strafbare feit. 

 

Instrumentarium Sicherstellung dem Verfall oder der Einzung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn). 

§ 111b e.v. StPO 

 

3.2.2 Procedure 

De Einziehung, die zich in het Nederlands laat vertalen als verbeurdverklaring of als het uit de 

circulatie nemen, is geregeld in § 74 e.v. StGB. De sanctie voorziet in de mogelijkheid om 

voorwerpen die verkregen zijn uit het strafbare feit83, gebruikt zijn voor, ten doel hadden om 

gebruikt te worden bij het plegen van, of ter voorbereiding dienden van het strafbare feit verbeurd 

te verklaren of te onttrekken aan het verkeer.84 De Einziehung kan in beginsel alleen in gevallen 

worden opgelegd waarin een doleus delict is gepleegd.85 Naar aanleiding van culpoze delicten kan 

de Einziehung slechts worden opgelegd indien de wet daarin specifiek voorziet.86 Zo kan op basis 

van § 261 (7) StGB de Einziehung ook worden toegepast in geval van schuldwitwassen.87 

Voorts dient ingevolge § 74 (2) (1) StGB, de pleger van of de deelnemer aan het strafbare feit 

het voorwerp te bezitten of dient hij een recht te hebben88 op het voorwerp ten tijde van de 

rechterlijke beslissing. Niet bij het strafbare feit betrokken derden worden op deze wijze 

beschermd tegen de Einziehung.89 Er wordt in dit geval ook wel gesproken over Strafeinziehung 

                                                 
82 In rem procedures zijn ook mogelijk op basis van § 76a StGB. Zie daarover § 3.3. 
83 Het gaat hier om slechts rechtstreeks uit het strafbare feit verkregen voorwerpen. Vervolgprofijt valt hier dus niet 

onder. Vgl. in Nederland artikel 33a lid 1 sub a WvSr: ‘door middel van of uit de baten van het strafbare feit’. Zie 

BeckOK StGB/Heuchemer 2015, Rn. 9-11.1. 
84 § 74 (1) StGB. 
85 § 74 (1) StGB vereist een vorsätzliche Straftat (doleus delict). Zie ook: Herzog & Saliger 2013a, Rn. 3 
86 §74 (4) StGB; Herzog & Saliger 2013a, Rn. 3; Schönke/Schröder/Eser 2014a, Rn. 2. Strafbare feiten zonder 

subjectief bestanddeel zijn uitgesloten van Einziehung. 
87 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 64. 
88 Indien het gaat om een recht op een voorwerp, wordt het recht geconfisqueerd. Men kan hierbij denken aan 

vorderingen, zoals leningen en bankdeposito’s, rechten op voorwerpen, zoals hypotheekrechten en pandrechten, en 

mede-eigendom. Zie: Herzog & Saliger 2013a, Rn. 6. 
89 Bundesgerichtshof, 23 september 1959, 2 StR 257/59 (LG Aachen). 
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of strafrechtelijke verbeurdverklaring.90 De Einziehung op basis van § 74 (2) (1) StGB kan 

zelfstandig of als bijkomende straf worden opgelegd.91 Ook indien het voorwerp naar zijn aard en 

in de concrete omstandigheden van het geval een gevaar vormt voor de maatschappij, of het 

redelijke vermoeden bestaat dat het voorwerp zal worden gebruikt bij het plegen van een strafbaar 

feit, kan ingevolge § 74 (2) (2) StGB tot Sicherungseinziehung worden overgegaan. 

Voorwerpen die naar hun aard en in de concrete omstandigheden van het geval een gevaar 

vormen voor de maatschappij, zijn die voorwerpen die in zijn algemeenheid gevaarlijk zijn, zoals 

drugs, wapens, vals geld en radioactieve voorwerpen.92 Voorwerpen waarbij een redelijk 

vermoeden bestaat dat zij zullen worden gebruikt voor het plegen van een strafbaar feit zijn die 

voorwerpen die het strafbare feit mogelijk maken, zoals messen, wapens en geld bestemd voor de 

aankoop van drugs. Er dienen dan duidelijke aanwijzingen te zijn die een redelijk vermoeden 

rechtvaardigen dat het voorwerp zal worden gebruikt voor het plegen van een strafbaar feit. De 

enkele mogelijkheid dat het voorwerp zal worden gebruikt, is daarvoor niet voldoende.93 In 

tegenstelling tot de strafrechtelijke verbeurdverklaring, ligt de beveiliging van de maatschappij 

aan deze vorm ten grondslag. De ‘gevaarlijke’ voorwerpen worden in dat geval aan het verkeer 

onttrokken.94 Deze vorm van Einziehung kan daarom ook worden opgelegd wanneer de dader niet 

verwijtbaar heeft gehandeld.95 Er hoeft enkel te worden vastgesteld dat een strafbaar feit is 

begaan.96 Op basis van artikel 76a StGB is het ook mogelijk deze voorwerpen te onttrekken aan 

het verkeer, indien geen strafbaar feit is gepleegd.97 

In de literatuur worden de soorten voorwerpen die via § 74 e.v. StGB kunnen worden 

geconfisqueerd in drie categorieën onderverdeeld: de producta sceleris, de instrumenta sceleris en 

de Beziehungsgegenstände.98 De producta sceleris zijn de voorwerpen die rechtstreeks 

voortvloeien uit een strafbaar feit. Daarbij kan men denken aan de valse munten bij valsmunterij.99 

In tegenstelling tot bij het Verfall, vallen de opbrengsten uit het misdrijf hier in beginsel niet 

onder.100 Enkel wanneer gelden door betrokkene worden gebruikt of de betrokkene de intentie 

heeft de gelden te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten, kan tot Einziehung worden 

overgegaan.101 Er is in dat geval sprake van instrumenta sceleris. 

De instrumenta sceleris zijn de voorwerpen waarmee het misdrijf is gepleegd of die ter 

voorbereiding van het misdrijf dienen. Het is daarbij noodzakelijk dat het voorwerp het strafbare 

                                                 
90 Saliger 2013c, Rn. 7; Herzog & Saliger 2013a, Rn. 18; BeckOK StGB/Heuchemer 2015, Rn. 3. 
91 BeckOK StGB/Heuchemer 2015, Rn. 3. 
92 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 31-33; MükoStGB/Joeks 2012b, Rn. 40-41; Vgl. in dit verband Bundesgerichtshof, 

15 februari 1963, 4 StR 404/62 (Bayerisches Oberstes Landesgericht). 
93 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 34-35; MükoStGB/Joeks 2012b, Rn. 43-44. 
94 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 30. Deze vorm van Einziehung toont gelijkenissen met de Nederlandse maatregel 

onttrekking aan het verkeer, artikel 36b Sr. 
95 § 74 (3) StGB. Zie bijvoorbeeld Bundesgerichtshof, 11 september 1995, 4 StR 314/95 (LG Neubrandenburg), 

waarbij de verbeurdverklaring van het wapen in stand kon blijven in het licht van § 74 (3) StGB, terwijl de dader een 

geslaagd beroep op een strafuitsluitingsgrond had gedaan. 
96 BeckOK StGB/Heuchemer 2015, Rn. 32; Herzog & Saliger 2013a, Rn. 36. 
97 Zie daarover § 3.3. 
98 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 7 e.v.; Schönke/Schröder/Eser 2014a, Rn. 8.  
99 Schönke/Schröder/Eser 2014a, Rn. 8; BeckOK StGB/Heuchemer 2015, Rn. 10.  
100 Bundesgerichtshof Duitsland, 4 december 2007, 2 StR 573/07: Einziehung is niet van toepassing, indien het geld 

verworven is door het strafbare feit en niet is vastgesteld dat het geld was gebruikt voor het plegen of voorbereiden 

van het strafbare feit. Dat de gelden op een andere wijze, dan voor het plegen of voorbereiden van een strafbaar feit, 

worden aangewend door betrokkene, rechtvaardigt de inzet van § 74 StGB niet. 
101 Zie Bundesgerichtshof, 5 juni 2007, StR 210/12 (LG Kleve) (Einziehung dealgeld); Herzog & Saliger 2013a, Rn. 

35. 
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feit heeft bevorderd of zal bevorderen.102 Met andere woorden, er moet een noodzakelijk verband 

zijn tussen het gebruik van het voorwerp en het te plegen of gepleegde strafbare feit. 103 Op deze 

manier wordt voorkomen dat alledaagse voorwerpen, zoals koksmessen, auto’s en computers, 

zonder dat zij voor het strafbare feit zijn gebruikt of de bestemming hadden om voor het strafbare 

feit te worden gebruikt, kunnen worden geconfisqueerd. Zijn voorwerpen gebruikt ter 

voorbereiding van het strafbare feit, dan kunnen zij enkel worden geconfisqueerd indien sprake is 

van strafbare voorbereiding of – in het geval de voorbereiding niet strafbaar is – is overgegaan tot 

een strafbare poging.104 Voorwerpen die in dat geval kunnen worden geconfisqueerd, zijn 

bijvoorbeeld geschriften te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, motorvoertuigen en geld dat 

bestemd is voor het plegen van (toekomstige) misdrijven105, of geld dat bestemd is voor het kopen 

van drugs106. 

Tot slot zijn de Beziehungsgegenstände de voorwerpen die een sterk verband hebben met het 

misdrijf, maar niet onder de producta sceleris of de instrumenta sceleris vallen. Zoals bijvoorbeeld 

het geld bij witwassen, of de smokkelwaar.107 Er bestaat discussie of deze voorwerpen ook vatbaar 

zijn voor Einziehung. Over het algemeen wordt aangenomen dat zij kunnen worden 

geconfisqueerd op basis van § 74 (2) (1) StGB, maar niet op basis van § 74 (2) (2) StGB.108 

De verbeurverklaring strekt zich in bepaalde gevallen ook uit tot voorwerpen die eigendom 

van derden zijn, de zogenaamde Erweiterte Einziehung. Daarvoor is vereist dat de strafbepaling 

van het gepleegde feit verwijst naar § 74a StGB.109 Laatstgenoemde bepaling bepaalt dat de 

voorwerpen genoemd in § 74 (2) (1) StGB die, uiterlijk op het moment van de rechterlijke 

beslissing, in het bezit van een derde zijn, kunnen worden verbeurdverklaard indien die derde, ten 

minste met grove nalatigheid, een bijdrage heeft geleverd aan het plegen of voorbereiden van het 

strafbare feit met dat voorwerp of het recht dat hij op dat voorwerp heeft. Dat is eveneens mogelijk 

indien hij het voorwerp te kwader trouw op een onbetamelijke wijze heeft verkregen en 

wetenschap had van de omstandigheden die de verbeurdverklaring van die voorwerpen zouden 

rechtvaardigen.110 De derde moet wetenschap hebben ten aanzien van het specifieke misdrijf en 

wetenschap hebben dat de voorwerpen voortkomen uit het misdrijf of gebruikt zijn bij of bestemd 

zijn tot het plegen van dat misdrijf. Vereist is dus dat de derde opzettelijk heeft gehandeld.111 

Daarnaast moet hij op onbetamelijke wijze de voorwerpen hebben verworven. Daarbij kan worden 

gedacht aan verwerving in het kader van heling.112 In beginsel strekt § 74a StGB zich niet uit tot 

de Beziehungsgegenstände. Via § 74 (4) StGB is het toch mogelijk om de in § 74 (2) (2) StGB 

vermelde voorwerpen te confisqueren.113 

                                                 
102 MüKoStGB/Joecks 2012b, Rn. 13. 
103 Bundesgerichtshof, 9 september 2002, 3 StR 165/02. 
104 Bundesgerichtshof, 6 oktober 1955, 3 StR 279/55 (LG Kleve); MüKoStGB/Joecks 2012b, Rn. 13. 
105 Bundesgerichtshof, 5 juni 2007, StR 210/12 (LG Kleve) (verbeurdverklaring dealgeld). 
106 Bundesgerichtshof, 25 februari 1985, 1 StE - 4/85 (OLG Frankfurt): in deze zaak werd de verdachte lidmaatschap 

aan de terroristische organisatie RAF verweten. Er was daardoor sprake van een ernstig vermoeden dat het in beslag 

genomen geld dienstbaar zou zijn voor het plegen van strafbare feiten. 
107 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 11. 
108 Herzog & Saliger 2013a, Rn. 34; MüKoStGB/Joecks 2012b, Rn. 45. 
109 Zie bijvoorbeeld het reeds eerder aangehaalde § 261 (7) StGB (witwassen). 
110 Zie § 74a (1) StGB, respectievelijk § 74a (2) StGB. 
111 Herzog & Saliger 2013b, Rn. 9; MüKoStGB/Joecks 2012c, Rn. 14. 
112 Herzog & Saliger 2013b, Rn. 7; MüKoStGB/Joecks 2012c, Rn. 13: Dit wordt ook wel aangeduid met Quasi-

Hehlerei. 
113 MüKoStGB/Joecks 2012c, Rn. 9. 
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In § 74b StGB worden proportionaliteits- en subsidiariteitseisen gesteld aan de strafrechtelijke 

verbeurdverklaring en verbeurdverklaring ten aanzien van derden. Zo mag de rechter niet tot 

verbeurdverklaring op grond van § 74 (2) (1) of § 74a StGB overgaan indien de sanctie 

onevenredig zwaar is in vergelijking met het gepleegde feit en de mate van schuld van de dader, 

deelnemer of derde.114 Hoewel § 74b (1) StGB slechts van toepassing is op de strafrechtelijke 

verbeurdverklaring en verbeurdverklaring ten aanzien van derden, gelden ingevolge § 62 StGB 

ook voor de Sicherungseinziehung proportionaliteitseisen.115 Wanneer de maatregel naar de aard 

en omvang van het gevaar en de waarschijnlijkheid dat schade intreedt geen adequaat middel is, is 

niet voldaan aan de vereisten van proportionaliteit.116 In § 74b (2) StGB ligt eveneens een 

subsidiariteitseis opgesloten: wanneer het doel van de Einziehung ook met minder ingrijpende 

middelen kan worden bereikt, dient de maatregel in beginsel uit te blijven. De rechter kan de 

Einziehung dan voorwaardelijk opleggen. Worden de instructies van de rechter – zoals het bevel 

tot het onbruikbaar maken van het voorwerp – niet opgevolgd, dan kan alsnog worden overgegaan 

tot Einziehung.117 Tot slot kan, wanneer de Einziehung niet verplicht is voorgeschreven, de 

verbeurdverklaring worden beperkt tot bepaalde onderdelen van voorwerpen.118 

Soms is de Einziehung van een voorwerp onmogelijk omdat de dader of deelnemer het 

voorwerp heeft gebruikt, het voorwerp van de hand heeft gedaan of heeft geconsumeerd, of omdat 

hij de Einziehung (anderszins) tegenwerkt. De rechter kan in zo’n geval overgaan tot de confiscatie 

van de geldelijke waarde van het voorwerp.119 Deze zogenaamde Einziehung des Wertersatzes kan 

worden toegepast in alle gevallen van strafrechtelijke verbeurdverklaring.120 De hoogte van de 

geldelijke waarde wordt door de rechter vastgesteld. Niet is vereist dat de exacte waarde wordt 

vastgesteld; een schatting volstaat.121 Daarbij vormt de waarde van gelijksoortige voorwerpen het 

uitgangspunt.122 Ook als de dader of deelnemer het voorwerp heeft belast ten behoeve van een 

derde, bijvoorbeeld door het vestigen van een hypotheek- of pandrecht, en daardoor het voorwerp 

in waarde is gedaald, kan de rechter op basis van §74c (2) StGB overgaan tot Einziehung des 

Wertersatzes. Daarvoor is vereist dat de verbeurdverklaring van het voorwerp ofwel onmogelijk 

is omdat het recht van de derde op het voorwerp niet kan worden aangetast, ofwel de derde bij 

Einziehung in aanmerking zou komen voor vergoeding van de schade.123 De rechter heeft in dat 

geval twee keuzen. Allereerst kan hij overgaan tot confiscatie van de waarde van het voorwerp. 

Een tweede optie is om naast Einziehung van het voorwerp, daarbovenop over te gaan tot de 

Einziehung des Wetersatzes. De hoogte van de Einziehung des Wertersatzes wordt in dat geval 

vastgesteld aan de hand van de waarde van het op het voorwerp rustende recht.124 

 

 

                                                 
114 Hierin ligt het vereiste van proportionaliteit opgesloten. Zie § 74b (1) StGB. 
115 Zie ook: Oberlandesgericht Saarbrücken, 30 mei 1974, Ss 155/73. 
116 Herzog & Saliger 2013c, Rn. 7; MüKoStGB/Joecks 2012d, Rn. 7-8. 
117 MüKoStGB/Joecks 2012d, Rn. 12-16. 
118 § 74b (3) StGB. 
119 § 74c (1) StGB. 
120 Bundesgerichtshof, 28 maart 1979, 2 StR 700/78 (LG Frankfurt); Herzog & Saliger 2013d, Rn. 1. 
121 § 74c (3) StGB. 
122 Oberlandesgericht Neustadt, 13 februari 1957, Ss 128/56; Herzog & Saliger 2013d, Rn. 9. 
123 Het gaat om die gevallen waarin § 74a StGB niet van toepassing is. Zie ook § 74e (2) StGB (gevolgen van 

Einziehung), §74f StGB (Schadevergoeding) en Herzog & Saliger 2013d, Rn. 7. 
124 § 74 (2) StGB. 
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3.3 Selbständige Anordnung (zelfstandig bevel) 

 

3.3.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Selbständige Anordnung (van Verfall, Einziehung of 

Unbrauchbarmachung) (zelfstandig bevel). 

§ 76a StGB 

Wanneer Indien geen aanwijsbaar persoon kan worden veroordeeld of 

vervolgd en aan de voorwaarden van de confiscatiesanctie 

Verfall, Einziehung of Unbrauchbarmachung, met 

uitzondering van de vervolgbaarheid van de daad, is voldaan 

(1); 

In de gevallen van Einziehung op basis van § 74 (2) (2), 74 (3) 

en 74d StGB indien de vervolging verjaard is of rechtsgronden 

de vervolging van een aanwijsbaar persoon verhinderen (2). 

§ 76a StGB 

Tegen wie/wat Tegen het voorwerp (in rem). § 76a (1) StGB 

Door wie De rechter en/of de officier van justitie. § 76a (3) StGB 

Bewijs Bewijsregels van Verfall, Einziehung of 

Unbrauchbarmachung. 

 

Instrumentarium Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn). 

§ 111b e.v. StPO 

 

3.3.2 Procedure 

Een Selbständige Anordnung van een confiscatiesanctie kan op basis van § 76 (1) StGB worden 

toegepast wanneer voldaan is aan de voorwaarden van Verfall, Einziehung of 

Unbrauchbarmachung, maar de dader of deelnemer op feitelijke gronden niet kan worden 

vervolgd of veroordeeld.125 Daarbij kan gedacht worden aan het feit dat de dader gevlucht is naar 

het buitenland, de feiten in het buitenland zijn gepleegd en Duitsland geen rechtsmacht over de 

feiten heeft, de dader niet kan worden geïdentificeerd of dat de dader onvindbaar is.126 Ook als de 

rechter afziet van de bestraffing van de dader, kan een Selbständige Anordnung worden 

opgelegd.127 Echter, indien de verdachte is overleden kan de Selbständige Anordnung niet worden 

toegepast om de Verfall of de Einziehung als confiscatiesanctie te bewerkstelligen. Erfgenamen 

die geen deelnemer zijn geweest aan het strafbare feit, kunnen niet in hun rechten worden 

aangetast.128 Ze kunnen in beginsel evenwel vervolgd en veroordeeld worden voor witwassen, in 

de zin van § 261 StGB. 

Daarnaast kan een Selbständige Anordnung worden aangewend om voorwerpen die een gevaar 

vormen voor de maatschappij aan het verkeer te onttrekken. Het gaat daarbij om de gevallen 

waarbij Sicherungseinziehung (§ 74 (2) (2) StGB) en de gevallen van Einziehung en 

Unbrauchbarmachung van geschriften met strafbare inhoud (§ 74d StGB). Met het oog op de 

preventieve werking die uitgaat van deze maatregelen, kan in deze gevallen de Selbständige 

                                                 
125 Schönke/Schröder/Eser 2014b, Rn. 5; Herzog/Saliger 2013e, Rn. 5, 8-10. 
126 Schönke/Schröder/Eser 2014b, Rn. 5; Herzog/Saliger 2013e, Rn. 5. Zie bijvoorbeeld Landesgericht Bayreuth, 1 

oktober 1969, Qs 63/69: hier was sprake van Selbständige Anordnung Einziehung van pornografische tijdschriften. 

Daartoe kon worden overgaan omdat de verstuurder van het materiaal zich in het buitenland bevond en uitlevering 

van de dader onmogelijk was. 
127 § 76a (3) StGB. 
128 Oberlandesgericht Frankfurt, 10 oktober 2005, 3 Ws 860/05; Oberlandesgericht Stuttgart, 26 april 2000, 4 Ws 

65/2000; Herzog/Saliger 2013e, Rn. 7. 
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Anordnung ook worden toegepast indien de zaak is verjaard of indien rechtsgronden de vervolging 

of veroordeling onmogelijk maken.129 

Hoewel de maatregel dus zowel een repressief als preventief karakter kan hebben, wordt deze 

in de praktijk slechts in geval van Sicherungsmaatregel en soortgelijke preventieve maatregelen 

toegepast.130 

 

3.4 Geldstrafe (geldboete) 

 

3.4.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Geldstrafe (geldboete) § 40 StGB 

Wanneer Bij delicten waarop ten hoogste 1 maand vrijheidsstraf staat 

Bij delicten waarop maximaal 5 maanden en 3 weken 

vrijheidsstraf staat 

Bij delicten waarop maximaal 1 jaar vrijheidsstraf staat 

§ 38 (2) StGB 

 

§ 39 jo 47 StGB 

§ 40 (1) (2) jo 46 StGB  

Tegen wie/wat De dader (in personam) § 40 StGB 

Door wie Rechter, onder bepaalde voorwaarde, zoals neergelegd in § 

407 e.v. StPO kan ook de officier van justitie een boete 

opleggen buiten een strafproces om. 

§ 407 e.v. StPO 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte het strafbare 

feit heeft gepleegd. 

 

Instrumentarium Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag) § 111d StPO 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Geldstrafe (geldboete) in combinatie met gevangenisstraf § 41 StGB 

Wanneer Indien de dader zich heeft verrijkt of heeft geprobeerd zich te 

verrijken door het plegen van het misdrijf en het opleggen van 

deze sanctie in het licht van de persoonlijke en financiële 

omstandigheden van de dader redelijk is. 

§ 41 StGB 

Tegen wie/wat De dader (in personam) § 41 StGB 

Door wie Rechter, onder bepaalde voorwaarde, zoals neergelegd in § 407 

e.v. StPO kan ook de officier van justitie een boete opleggen 

buiten een strafproces om. 

§ 407 e.v. StPO 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte het strafbare feit 

heeft gepleegd. 

 

Instrumentarium Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag) § 111d StPO 

 

                                                 
129 § 76a (2) StGB. 
130 Herzog/Saliger 2013e, Rn. 3. Zie ook Schönke/Schröder/Eser 2014b, Rn. 2. 
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3.4.2 Procedure 

In Duitsland werden de opbrengsten uit strafbare feiten tot 1975 afgeroomd via de geldboete. 

Destijds werd de hoogte van de geldboete bepaald door de hoogte van het Entgelt (beloning) en 

de Gewinn (winst), waarboven de geldboete moest uitstijgen.131 Met de introductie van het 

Tagessatzsystem (dagboetesysteem) is van deze confiscatiemogelijkheid afscheid genomen. Niet 

langer kan de geldboete worden gebruikt ter afroming van het wederrechtelijk verkregen 

vermogen. Met de invoering van dit systeem werd consistentie in het straffen beoogd: de sanctie 

moet zowel de rijken als de armen op eenzelfde wijze treffen.132 Om de hoogte van de geldboete 

te bepalen, gaat het Tagessatzsystem daarom uit van de mate van schuld en het netto-inkomen van 

de dader.133 Volgens Rönnau dient het verdwijnen van de mogelijkheid tot afroming van het 

wederrechtelijk verkregen vermogen via de geldboete niet als een gemis te worden gezien, omdat 

de confiscatiewetgeving in steeds meer confiscatiemogelijkheden voorziet. 

De rechter stelt bij het opleggen van de Geldstrafe eerst vast hoeveel Tagessätzen aan de dader 

moeten worden opgelegd, waarbij de rechter niet minder dan vijf Tagessätzen en niet meer dan 

360 Tagessätzen mag opleggen.134 Dit wordt vastgesteld aan de hand van de mate van schuld van 

de dader.135 Vervolgens stelt de rechter het bedrag per Tagesatzes vast, waarbij het bedrag 

minimaal op € 1 en maximaal op € 30.000 mag worden vastgesteld.136 Bepalend voor dit bedrag 

is de hoogte van het netto-inkomen van de dader per dag.137 Verdient de dader bijvoorbeeld € 

60.000 netto per jaar138, dan is de hoogte van het bedrag per Tagesatzes € 164. Afhankelijk van 

het vermogen van de dader, kan de rechter bepalen om de hoogte van de Tagesatzes te verhogen.139 

De hoogte van het netto-inkomen en het vermogen van de dader kunnen door de rechter worden 

geschat. Hij hoeft dus niet exact vast te stellen wat het netto-inkomen van de dader is.140 Van deze 

mogelijkheid tot schatting wordt in de praktijk enkel gebruik gemaakt als de dader over zijn 

inkomen geen of een ontoereikende verklaring aflegt of indien er andere redenen zijn die de 

vaststelling van het inkomen bemoeilijken.141 

Een geldboete kan in beginsel niet, maar onder hierna te schetsen omstandigheden wel in 

combinatie met een vrijheidsstraf worden opgelegd. Het Duitse strafrecht kent daarom bepaalde 

categorieën vrijheidsstraffen waarbij de rechter ofwel verplicht voor een geldboete moet kiezen 

ofwel verplicht wordt van een geldboete af te zien. Schematisch ziet dat er als volgt uit. 

 

 

 

 

                                                 
131 Borgers 2001, p. 69. 
132 Bundesgerichtshof, 27 maart 1979, StR 503/78; BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015a, Rn.6. 
133 § 40 (2) StGB; Borgers 2001, p. 69; Läckner/Kühl/Kühl 2014, Rn. 3. 
134 § 40 (1) StGB. 
135 § 46 (1) StGB: de grondslag voor de straftoemeting is de schuld van de dader. Zie ook BeckOK StGB/von 

Heintschel-Heinegg 2015c, Rn. 2 en MüKoStGB/Miebach 2012, Rn. 22-23. Tak, Trema 2001, p. 3-8. Het Nederlandse 

strafrecht kent het beginsel straf naar de mate van schuld niet. Zie HR 12 november 1985, NJ 1986, 327. Vgl. 

Kooijmans 2002, p. 32-36. 
136 § 40 (2) StGB. 
137 § 40 (2) StGB; BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015a, Rn. 7; Läckner/Kühl/Kühl 2014, Rn. 6 e.v. 
138 Met netto-inkomen wordt het inkomen na aftrek van belastingen bedoeld. BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 

2015a, Rn. 9; Albrecht 2013a, Rn. 36. 
139 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015a, Rn. 12; Albrecht 2013a, Rn. 27-32. 
140 § 40 (3) StGB; BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015a, Rn. 13. 
141 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015a, Rn. 15; Albrecht 2013a, Rn. 48. 



39 

 

Wettelijke sanctie Geldboete of vrijheidsstraf 

Tot 1 maand Enkel geldboete (§38 (2) StGB) 

1 maand – 6 maanden Geldboete wordt geprefereerd, maar vrijheidsstraf is 

mogelijk (§ 47 StGB) 

6 maanden – 1 jaar  

(in geval van samenloop tot 2 jaar, § 54 (2) StGB) 

Vrije keus voor geldboete of vrijheidsstraf (§ 46 StGB) 

Meer dan 1 jaar 

(in geval van samenloop meer dan 2 jaar) 

Enkel vrijheidsstraf mogelijk (§ 40 (1) StGB, 

respectievelijk § 54 (2) StGB) 

 

In bepaalde gevallen maakt de wet het toch mogelijk om een vrijheidsstraf te combineren met een 

geldboete. § 41 StGB bepaalt dat in geval de dader zich door het plegen van het misdrijf heeft 

verrijkt of heeft geprobeerd te verrijken – en de overige persoonlijke en financiële omstandigheden 

van de dader het toelaten – naast een vrijheidsstraf ook een geldboete kan worden opgelegd. De 

sanctie wordt alleen opgelegd als het van belang is om de dader naast vrijheidsontneming, tevens 

in zijn vermogen te raken.142 De aard van de daad is daarbij niet van belang: ook andere delicten 

dan vermogensdelicten en economische delicten komen hiervoor in aanmerking.143 De hoogte van 

de geldboete wordt bepaald aan de hand van de maatstaven van § 40 StGB. Dat betekent dat de 

geldboete ex § 41 StGB niet kan worden aangewend om wederrechtelijk verkregen vermogen af 

te romen.144 

 

4. De witwaswetgeving 

 

4.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Geldwäsche (witwassen). § 261 StGB 

Wanneer Een van de witwashandelingen die betrekking heeft op het 

vermogen afkomstig uit het grondfeit. 

§ 261 (1) en (2) StGB 

Tegen wie/wat Witwasser (in beginsel ook pleger grondfeit § 261 (9), slot, 

StGB). 

§ 261 StGB 

Door wie Rechter.  

Bewijs Wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk een 

van de witwashandelingen heeft verricht ten aanzien van 

voorwerpen afkomstig uit een van de Katalogtaten. 

In geval van schuldwitwassen dient wettig en overtuigend te 

worden bewezen dat de verdachte witwashandelingen heeft 

verricht ten aanzien van voorwerpen waarvan hij 

redelijkerwijze kon vermoeden dat zij uit een Katalogtat 

verkregen waren. 

§ 261 (1 en 2) StGB 

 

 

§ 261 (5) StGB 

Instrumentarium Beschlagnahme zu Beweiszwecken (inbeslagneming voor 

bewijsdoelen). 

§ 94 StPO 

Beschlagnahme (inbeslagneming). § 111b e.v. StPO 

 

                                                 
142 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015b, Rn. 5; Bundesgerichtshof 28 april 1976, 3 StR 8/76 (LG 

Düsseldorf). 
143 BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015b, Rn. 2. 
144 Bundesgerichtshof, 28 april 1976, 3 StR 8/76 (LG Düsseldorf); BeckOK StGB/von Heintschel-Heinegg 2015b, 

Rn. 8; Albrechts 2013b, Rn. 6; Altenhain 2013, Rn. 1. 
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4.2 Procedure 

 

4.2.1 Algemeen 

§ 261 StGB Geldwäsche – Versleierung unrechtmäßiger erlangter Vermogenswerte ziet op de 

versluiering van wederrechtelijk verkregen vermogen. De witwasbepaling is in Duitsland in 1992 

ingevoerd om illegale drugshandel en andere vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te 

gaan en op deze wijze te voldoen aan internationale en Europese verplichtingen, zoals Richtlijn 

1991/309/EEG145.146 Voor de invoering van de witwasbepaling was een effectieve bestrijding van 

witwassen in Duitsland niet mogelijk. Zo zag de helingsbepaling147 alleen op het helen van 

roerende zaken, had de begunstigingsbepaling148 enkel betrekking op onmiddellijk uit een 

strafbaar feit verkregen voorwerpen en was de Strafvereitelungbepaling149 slechts van toepassing 

indien door de dader werd getracht te voorkomen dat de plegers van het grondfeit zouden worden 

vervolgd of dat ontnemingsmaatregelen zouden worden toegepast.150 Evenals de delicten van 

heling, begunstiging en Strafvereitelung, volgt het witwassen altijd op een grondfeit.151 

 

4.2.2 Bestanddelen delictsomschrijving 

De strafbepaling ziet op het witwassen van voorwerpen – Gegenstanden – afkomstig uit een 

strafbaar grondfeit. Net als in Nederland,152 omvat het bestanddeel voorwerpen alle zaken en 

vermogensrechten. Daarbij is doorslaggevend dat deze een economische waarde hebben. Zo 

kunnen ook nietige vorderingen of vals geld onder dit bestanddeel vallen.153 

De voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een strafbaar grondfeit. Dit zijn uitsluitend die 

strafbare feiten die in § 261 (1) StGB worden vermeld, de zogenoemde Katalogtaten154 

(catalogusdelicten). Hieronder vallen alle Verbrechen (misdaden)155 en daarnaast een aantal 

Vergehen (wanbedrijven)156, zoals mensenhandel (§ 181 StGB), afpersing (§ 253 StGB) en heling 

(§ 259 StGB). De rechter dient zelf vast te stellen welke Katalogtat aan het witwassen ten 

grondslag ligt.157 Daarbij is niet vereist dat wordt vastgesteld uit welk specifiek misdrijf het 

voorwerp afkomstig is. Voldoende is dat wordt vastgesteld dat het witwassen in enig Katalogtat 

                                                 
145 Richtlijn van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 

van geld (91/308/EEG) Pb EG 1991, L166/7. Zie thans Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de 

Commissie, Pb EU 2015, L143/73. 
146 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 1. 
147 § 259 StGB – Hehlerei. 
148 § 257 StGB – Begünstigung. 
149 § 258 StGB – Strafvereitelung. 
150 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 1.1; Nestler 2014, Rn. 2. 
151 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 5; Nestler 2014, Rn. 6.  
152 Artikel 420bis lid 2 Sr. 
153 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 7. Nestler 2014, Rn. 30. 
154 Katalogtat is in de literatuur de aanduidingen van strafbare feiten die volgens §261 (1) StGB aan het witwassen 

ten grondslag kunnen liggen Zie bijvoorbeeld Nestler 2014, Rn. 81 en Schönke/Schröder/Stree/Hecker 2014, Rn. 9. 
155 Onder misdrijven vallen alle strafbare feiten waar een minimale vrijheidsstraf van 1 jaar op staat, zie § 12 StGB. 
156 Onder wanbedrijven vallen alle strafbare feiten waar geen minimale vrijheidsstraf of een minimale vrijheidsstraf 

van minder dan 1 jaar op staat, zie § 12 (2) StGB. 
157 Bundesgerichtshof, 10 november 1999, 5 StR 472/99; Bundesgerichtshof, 28 januari 2003, 1 StR 393/02; 

MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 44. 
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zijn herkomst vindt.158 Evenmin is vereist dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar het 

grondfeit, dat het grondfeit niet is verjaard of dat het grondfeit binnen de Duitse landsgrenzen is 

gepleegd159.160  

In beginsel kan ook de opbrengst uit eigen delict voorwerp van witwashandelingen zijn. 

Daarvoor is ingevolge § 261 (9), slot, StGB vereist dat de dader niet strafrechtelijk aansprakelijk 

kan worden gesteld voor het plegen van het grondfeit, bijvoorbeeld omdat het feit is verjaard of 

omdat er onvoldoende bewijs is ten aanzien van de pleger van het feit.161 Indien de dader wel 

strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het grondfeit, komt hem een beroep op een 

persoonlijke en wettelijke strafuitsluitingsgrond toe.162 Op deze wijze wordt voorkomen dat de 

dader zowel voor het grondfeit als voor het vervolgfeit – zijnde witwassen – kan worden 

veroordeeld.163 Deze strafuitsluitingsgrond is niet van toepassing wanneer de dader het voorwerp 

in het legale verkeer brengt en daarbij de illegale herkomst van het voorwerp versluiert.164 Doet 

verdachte een succesvol beroep op § 261 (9) (2) StGB dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging. 

Om te voorkomen dat het economische verkeer belemmerd wordt door de witwasbepaling, 

sluit § 261 (6) StGB strafrechtelijke aansprakelijkheid in bepaalde gevallen uit.165 Daarvoor is 

allereerst vereist dat de verdachte enkel die handelingen omschreven in § 261 (2) StGB166, ten 

aanzien van het voorwerp heeft verricht. Daarnaast is ingevolge § 261 (6) StGB vereist dat het 

voorwerp, voor de verwerving door verdachte, door een derde op niet-strafbare wijze is verkregen. 

Dat wil zeggen dat de handeling van de derde niet onder het bereik van § 261 StGB mag vallen.167 

Uit wetssystematisch oogpunt behelst § 261 (6) geen strafuitsluitingsgrond, de bepaling beperkt 

enkel de reikwijdte van de witwaswetgeving.168 

De voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een strafbaar feit, ofwel herrühren aus der Vortat. 

Dat houdt in dat er een causaal verband dient te bestaan tussen enerzijds de voorwerpen en 

anderzijds het strafbare feit. Het begrip herrühren dient ruim te worden uitgelegd. Zowel 

voorwerpen onmiddellijk, als voorwerpen middellijk afkomstig uit een misdrijf vallen onder de 

reikwijdte van dit begrip.169 Bij vermenging tussen legaal en illegaal vermogen, of aanschaf van 

voorwerpen met deels legaal en deels illegaal vermogen, zal volgens de leer van de 

Totalkontamination het vermogen of het voorwerp volledig worden aangemerkt als afkomstig uit 

het strafbare grondfeit. Echter, in de meeste gevallen wordt aangenomen dat het vermogen slechts 

                                                 
158 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 9-10; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 44. In uitzonderlijke gevallen 

kan worden vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat de voorwerpen afkomstig zijn uit een Katalogtat. 
159 Ingevolge § 261 (8) StGB kan ook een veroordeling volgen voor het witwassen van voorwerpen uit Katalogtaten 

gepleegd in het buitenland. 
160 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 9 e.v.; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 4; Nestler 2014, Rn. 44. 
161 Bundesgerichtshof, 20 september 2000, 5 StR 252/00 (LG Frankfurt/Oder); Schönke/Schröder/Stree/Hecker 2014, 

Rn. 7. 
162 Bundesgerichtshof, 18 februari 2009, 1 StR 4/09 (LG Stuttgart); BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 72. 
163 Bundesgerichtshof, 20 september 2000, 5 StR 252/00 (LG Frankfurt/Oder). 
164 § 261 (9) (2) StGB. 
165 Nestler 2014, Rn. 111; BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 35. 
166 Hij moet in dat geval een voorwerp afkomstig uit een strafbaar feit hebben verkregen voor hemzelf of voor een 

ander, of hij dient het voorwerp afkomstig uit een strafbaar feit in bewaring te hebben genomen, of hij dient het 

voorwerp te hebben gebruikt voor zichzelf of voor een ander terwijl hij ten tijde van de verkrijging van het voorwerp 

wetenschap had van de criminele herkomst van het voorwerp. Zie § 261 (2) StGB. 
167 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 36; Nestler 2014, Rn. 112. 
168 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 35. 
169 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 15; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 45. 
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als volledig besmet kan worden aangemerkt, wanneer het illegale gedeelte het legale gedeelte van 

het vermogen overschrijdt.170 

De witwashandelingen kunnen grofweg in drie categorieën worden onderverdeeld. Allereerst 

zijn er de Verschleierungstatbestanden (versluieringshandelingen). Daaronder vallen het 

verbergen van voorwerpen afkomstig uit een strafbaar feit en het versluieren van de herkomst van 

deze voorwerpen.171 Onder het verbergen van voorwerpen wordt verstaan een ongebruikelijke 

plaatsing van een voorwerp of het bemoeilijken van de toegang tot een voorwerp door een 

verhullende handeling, zoals het begraven van voorwerpen, het opbergen van voorwerpen op 

ongebruikelijke plekken172 of het overmaken van gelden naar het buitenland.173 Bij het versluieren 

van de herkomst gaat het om alle handelingen die het voorwerp de schijn van een legale herkomst 

geven of die ten minste de illegale herkomst van het voorwerp verbergen, zoals valse boekingen 

of het vermengen van legaal en illegaal geld in een onderneming met hoge omzetten.174 

De tweede categorie witwashandelingen bestaat uit de zogenaamde Vereitelungs- en 

Gefährdungstatbestanden (verhinderingshandelingen en ‘collusiegevaar’).175 Met de zogenaamde 

verhinderingshandeling wordt getracht de pleger van het grondfeit uit het zicht van politie en 

justitie te houden. Vaak valt deze handeling samen met Gefährdungstatbestanden. Door het 

verrichten van deze handelingen wordt het risico in het leven geroepen dat de daadwerkelijke 

herkomst van criminele opbrengsten niet kan worden achterhaald, de voorwerpen niet kunnen 

worden teruggevonden, de voorwerpen niet kunnen worden ontnomen of verbeurd verklaard of de 

inbeslagneming ervan onmogelijk is. Er moet in dat geval sprake zijn van een niet 

onwaarschijnlijke mogelijkheid dat een goede rechtspleging wordt belemmerd.176 

Tot slot zijn er de zogenoemde Isolierungstatbestanden (afschermingshandelingen). 

Daaronder kunnen worden begrepen het verkrijgen van voorwerpen met een illegale herkomst 

voor zichzelf of voor een ander en het bewaren en het gebruiken van voorwerpen met een illegale 

herkomst.177 Het gaat aldus om het verwerven, voorhanden hebben of gebruiken van voorwerpen 

afkomstig uit een strafbaar feit. De dader moet ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen 

van het betreffende voorwerp de wetenschap hebben gehad dat het voorwerp een illegale herkomst 

had. Latere kennisvergaring over de strafbare herkomst van het voorwerp is daardoor niet 

strafbaar.178 Met de witwasgedraging verschaffen is door de wetgever aansluiting gezocht bij de 

helingsbepaling. Bij het verschaffen in de zin van § 261 (2) StGB gaat het bijvoorbeeld om het 

verkrijgen van geld als honorarium, het verkrijgen van geld als inleg bij een beleggingsinstelling 

of het in ontvangst nemen van de opbrengsten uit drugshandel.179 Het voorhanden hebben van 

voorwerpen vereist dat de witwasser de fysieke macht over het voorwerp kan uitoefenen. Het is 

dus niet voldoende dat de witwasser louter de toegang tot het voorwerp heeft.180 In het geval van 

                                                 
170 Nestler 2014, Rn. 69; BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 19-19.2. Vergelijk in dit verband ook de discussie 

rondom de vermengingstheorie in Nederland, zie i.h.b. Borgers DD 2013/33, p. 364 en HR 23 november 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BN0578, NJ 2011/44 m.nt. N. Keijzer. 
171 Zoals neergelegd in § 261 (1) StGB. 
172 Daarbij kan gedacht worden aan een verborgen kluis, het verbergen in een tank van een auto of in een uitgehold 

boek. Zie MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 102. Vgl. Nestler 2014, Rn. 84. 
173 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 24 en 24.1; Nestler 2014, Rn. 84. 
174 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 24 en 24.2; Nestler 2014, Rn. 84. 
175 § 261 (1) (1) StGB. 
176 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 26-27; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 65-66. 
177 § 261 (2) StGB. 
178 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 34; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 70. 
179 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn.31; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 68. 
180 MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 68. 
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giraal geld moet de dader ook daadwerkelijk de macht over de rekening kunnen voeren. Ook in 

het geval van het gebruiken van voorwerpen moet de gebruiker daadwerkelijk macht over het 

voorwerp kunnen uitoefenen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om het aanwenden van gelden 

in bepaalde transacties.181  

In beginsel vereist § 261 StGB opzet bij de witwasser. Echter, § 261 (5) StGB stelt ook die 

gedragingen van § 261 (1) en (2) StGB strafbaar indien de witwasser redelijkerwijs had moeten 

vermoeden dat de voorwerpen uit een Katalogtat afkomstig zijn.182 In dat geval is op het witwassen 

een lagere sanctie gesteld, namelijk ten hoogste twee jaren gevangenisstraf of een geldboete, in 

plaats van een gevangenisstraf van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaren. 

 

4.2.3 Witwassen en de strafbare poging 

De Duitse wetgever heeft de poging tot witwassen, in de zin van § 261 (1) en (2) StGB, expliciet 

strafbaar gesteld in § 261 (3) StGB.183 Zo is er sprake van een strafbare poging indien de dader 

een voorwerp afkomstig uit een strafbaar feit overdraagt aan een, niet als zodanig herkenbare, 

opsporingsambtenaar.184 Ook indien de dader handelingen verricht ten aanzien van een voorwerp 

waarvan hij denkt dat dit afkomstig is uit een Katalogtat, terwijl dit niet het geval is, kan hij 

strafrechtelijke aansprakelijk worden gehouden voor een poging tot witwassen.185 

 

4.2.4 Einziehung en Verfall bij witwassen 

Op basis van § 261 (7) StGB zijn de Einziehung en Verfall mogelijk ten aanzien van voorwerpen 

waarop het witwassen ziet. In het bijzonder worden § 74a StGB (Erweiterter Einziehung) en § 73d 

StGB (Erweiterter Verfall) van toepassing verklaard bij overtreding van § 261 StGB. In geval van 

Einziehung of Verfall gelden de regelingen van § 74 e.v. StGB, respectievelijk § 73 e.v. StGB.186 

 

                                                 
181 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 33; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 69. 
182 Het Duitse strafrecht spreekt hier over Leichfertigkeit of lichtzinnigheid. Zie ook BeckOK StGB/Ruhmannseder 

2015, Rn. 57; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 85 e.v. 
183 In Nederlandse literatuur is door Verbaan en Nan beargumenteerd dat de kwalificatieuitsluitingsgrond in Nederland 

mogelijk zou kunnen worden omzeild door poging witwassen ten laste te leggen. Zie daarover Verbaan & Nan, Proces 

2014. Anders zie Borgers & Kooijmans, DD 2015/8. 
184 Bundesgerichtshof, 8 oktober 1998, 1 StR 356–98 (LG München II). 
185 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 58; MüKoStGB/Neuheuser 2012, Rn. 97. 
186 BeckOK StGB/Ruhmannseder 2015, Rn. 64; Nestler 2014, Rn. 136. 
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5. Strafrechtelijke inbeslagneming 

 

5.1 Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender Gegenstände  

 

5.1.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall of 

Einziehung vatbaar zijn) . 

§ 111b StPO 

Wanneer Indien het redelijk vermoeden bestaat dat aan de eisen van 

Verfall en Einziehung is voldaan. 

Indien het redelijk vermoeden bestaat dat aan de eisen van 

Verfall von Wertersatz en Einziehung von Wertersatz is 

voldaan. 

§ 111b (1) StPO 

 

§ 111b (2) StPO 

Tegen wie/wat Het voorwerp in bezit van de verdachte of van een derde, 

ingeval er een redelijk vermoeden bestaat dat aan de eisen van 

§ 73 (2) StGB is voldaan. 

 

Door wie Rechter; in geval van onmiddellijk gevaar, de officier van 

justitie. 

§ 111e StPO 

Bewijs Redelijk vermoeden dat aan de eisen van Verfall en Einziehung 

of Verfall des Wetersatz en Einziehung des Wetersatz is 

voldaan.  

§ 111b (1) en (2) StPO 

 

Instrumentarium Beschlagnahme (inbeslagneming). § 111c StPO 

Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag). § 111d StPO 

 

5.1.2 Procedure 

 

Het Duitse strafprocesrecht maakt een expliciet onderscheid tussen beslag op bewijsvoorwerpen 

(§ 94 StPO) en Sicherstellung van voorwerpen die aan Verfall of Einziehung zijn onderworpen (§ 

111b StPO). In overeenstemming met het Verfall gaat de rechter ook bij de Sicherstellung van 

voorwerpen uit van het Bruttogewinnprinzip: de volledige opbrengst van het delict wordt 

veiliggesteld, ongeacht of de verdachte voordeel heeft getrokken uit het delict.187 Het niet kunnen 

traceren van de oorspronkelijke voorwerpen vormt geen belemmering voor de veiligstelling. 

Indien de verdachte met de illegale opbrengsten andere voorwerpen heeft aangeschaft, kunnen ook 

deze voorwerpen in beslag worden genomen.188  

Om tot Sicherstellung te kunnen overgaan, moet aan de vereisten van Verfall of Einziehung 

zijn voldaan.189 In beginsel kan de Sicherstellung slechts voor een periode van zes maanden 

worden bevolen, met een mogelijkheid tot verlenging van nogmaals zes maanden. Echter, wanneer 

er dringende redenen aanwezig zijn, kan het beslag voor onbepaalde tijd voortduren, mits is 

voldaan aan de proportionaliteitseisen.190 Dat is het geval wanneer naar hoge mate van 

waarschijnlijkheid Verfall of Einziehung van de voorwerpen zal worden bevolen.191 Ook indien er 

                                                 
187 BeckOK StPO/Huber 2015a, Rn. 2; KK-StPO/Spillecke 2013a, Rn. 1. 
188 BeckOK StPO/Huber 2015a, Rn. 6: Dat is anders indien tegen betrokkene ook een faillissement loopt. In dat geval 

kunnen geen maatregelen genomen worden om voorwerpen die aan Verfall of Einziehung onderworpen zijn zeker te 

stellen. 
189 BeckOK StPO/Huber 2015a, Rn. 3; KK-StPO/Spillecke 2013a, Rn. 8. 
190 § 111b (3) StGB. 
191 Kammergericht Berlin, 11 juni 2001, 4 Ws 76/01. 
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geen dringende redenen zijn, is de Sicherstellung van voorwerpen mogelijk indien er een 

verdenking bestaat. Deze verdenking hoeft zich niet tot een bepaalde verdachte te richten.192 

De Sicherstellung wordt door middel van de Beschlagnahme (§ 111c StPO) en het Dinglicher 

Arrest (§ 111d StPO) bewerkstelligd. Dit instrumentarium zal in de hiernavolgende paragrafen 

nader worden toegelicht. 

 

5.2 Beschlagnahme (inbeslagneming) 

 

5.2.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Beschlagnahme (inbeslagneming). § 111c StPO 

Wanneer In de gevallen zoals omschreven in § 111b (1) StPO. § 111c (1) StPO 

Tegen wie/wat Het voorwerp in bezit van de verdachte of van een derde, in 

geval er een redelijk vermoeden bestaat dat aan de eisen van § 

73 (2) StGB is voldaan. 

§ 111c StPO 

Door wie Rechter; in geval van onmiddellijk gevaar de officier van 

justitie. 

Indien onmiddellijk gevaar bij roerende zaken zijn eveneens 

de Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft bevoegd 

§ 111e (1) StPO 

Bewijs Redelijk vermoeden dat aan de eisen van Verfall en Einziehung 

is voldaan.  

§ 111b StPO 

 

5.2.2 Procedure 

In § 111c StPO is de procedure geregeld voor de inbeslagneming van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn. In het geval van roerende zaken kan de inbeslagneming op twee wijzen 

plaatsvinden. Allereerst kan inbeslagneming plaatsvinden door Ingewahrsamnahme (bewaring). 

Het voorwerp wordt daarbij door de bevoegde autoriteiten uit de feitelijke macht van de betrokkene 

gehaald en opgenomen in het dossier of opgeslagen bij de Staatsanwaltschaft (Openbaar 

Ministerie) of de politie. Daarnaast kan inbeslagneming plaatsvinden door Kenntlichmachung 

(bekendmaking). Dit vindt plaats indien de aard van het voorwerp de bewaring bemoeilijkt, zoals 

gevaarlijke stoffen of een hijskraan. Daarbij wordt het voorwerp gemarkeerd met een 

Dienstsiegel.193 In het geval van registergoederen, zoals schepen en vliegtuigen, wordt de 

inbeslagneming ingevolge § 111c (4) StPO in het register vermeld. Ten aanzien van geregistreerde 

goederen geldt een verkoopverbod.194 

In het geval van onroerende zaken bepaalt § 111c (2) StPO dat inbeslagneming plaatsvindt 

door registratie in het kadaster. Op deze gevallen is het Gesetz über die Zwangsversteigerung und 

die Zwangsverwaltung (Wet op de gedwongen verkoop en onderbewindstelling) van toepassing. 

Dat bepaalt dat ook onroerende zaken waarop een hypotheek gevestigd is en bos- en weilanden in 

beslag kunnen worden genomen.195 Vorderingen en andere vermogensrechten kunnen op basis van 

§ 111c (2) StPO eveneens in beslag worden genomen. Dit vindt plaats door het vestigen van een 

pandrecht. 

Onder voorwaarden kan de betrokkene, na inbeslagname van een roerende zaak, het voorwerp 

weer terugkrijgen of in gebruik blijven houden. Hij dient daarvoor de waarde van het voorwerp in 

                                                 
192 BeckOK StPO/Huber 2015a, Rn. 9. 
193 § 111c (1) StPO; BeckOK StPO/Huber 2015b, Rn. 2; KK-StPO/Spillecke 2013b, Rn. 2. 
194 § 111c (5) StPO; KK-StPO/Spillecke 2013b, Rn. 3 en 6. 
195 § 20 en 21 Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung; BeckOK StPO/Huber 2015b, Rn. 3; 

KK-StPO/Spillecke 2013b, Rn. 4. 
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geld of met een cheque te overleggen. Het beslag strekt zich daarna slechts uit over het overgelegde 

geld. Daarnaast kan in sommige gevallen besloten worden dat de betrokkene het voorwerp, in 

afwachting van de uitkomst van de procedure, in gebruik kan houden, zoals bijvoorbeeld een schip 

of een vliegtuig. Verkoopverboden komen in dat geval tot stand.196 

De inbeslagneming wordt in beginsel bevolen door de rechter. Echter, in geval van 

onmiddellijk gevaar kan ook de officier van justitie overgaan tot inbeslagneming. Heeft de 

inbeslagneming betrekking op roerende zaken, dan zijn ook de Ermittlungspersonen der 

Staatsanwaltschaft (opsporingsambtenaren) bevoegd bij onmiddellijk gevaar.197 

 

5.3 Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag) 

 

5.3.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag). § 111d StPO 

Wanneer In geval van (verwachte) Verfall von Wertersatz of Einziehung 

von Wertersatz (§ 111b (2) StPO), of bij (verwachte) 

veroordeling tot een geldboete of kosten van het strafproces. 

§ 111d (1) StPO 

Tegen wie/wat Het voorwerp in bezit van de verdachte of van een derde, 

ingeval er een redelijk vermoeden bestaat dat aan de eisen van 

§ 73 (2) StGB is voldaan. 

 

Door wie Rechter; in geval van onmiddellijk gevaar, de officier van 

justitie. 

Indien onmiddellijk gevaar bij roerende zaken zijn eveneens 

de Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft bevoegd. 

§ 111e (1) StPO 

Bewijs Aannemelijkheid dat aan de vereisten voor Verfall des 

Wetersatz of Einziehung des Wertersatz is voldaan. 

Veroordeling tot een geldboete of betaling van de kosten van 

het proces. 

§ 111b (2) StPO 

 

5.3.2 Procedure 

Het Dinglicher Arrest is in drie gevallen mogelijk. Allereerst kan het worden aangewend ten 

behoeve van Verfall des Wertersatz en Einziehung des Wertersatz. Een dergelijk beslag kan 

plaatsvinden indien aannemelijk is dat aan de vereisten voor Verfall des Wertersatz of Einziehung 

des Wertersatz is voldaan. Daarnaast kan het Dinglicher Arrest worden bevolen wanneer er in een 

vonnis ten aanzien van de betrokkene een geldboete is opgelegd. De waarde van de in beslag 

genomen voorwerpen is in dat geval afhankelijk van de hoogte van de geldboete.198 Dinglicher 

Arrest is uitgesloten wanneer het slechts gaat om een gering bedrag.199 Het kan tot slot plaatsvinden 

om betaling van de kosten van het proces te verzekeren.200 Hierbij kan gedacht worden aan de 

kosten van de dagvaarding, tenuitvoerlegging en herziening van de uitspraak.201 De hoogte van de 

kosten kan door de rechter worden geschat.202 

                                                 
196 § 111c (6) StPO; BeckOK StPO/Huber 2015b, Rn. 7-8; KK-StPO/Spillecke 2013b, Rn. 7. 
197 § 111e (1) StPO. 
198 § 111d (1) StPO. 
199 Dat is bijvoorbeeld het geval van een vordering van € 125. Zie BeckOK StPO/Huber 2015c, Rn. 6; KK-

StPO/Spillecke 2013c, Rn. 5. 
200 § 111d (1) StPO. 
201 § 464a (1) StPO. Zie over deze regling de recente rechtsvergelijkende studie van Tak in Tak 2012, i.h.b. p. 15 e.v. 
202 BeckOK StPO/Huber 2015c, Rn. 5; KK-StPO/Spillecke 2013c, Rn. 5. 
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Om tot Dinglicher Arrest over te kunnen gaan, vereist § 111d (2) StPO een grond. Daarvan is 

sprake indien de vrees bestaat dat zonder het Dinglicher Arrest de tenuitvoerlegging van het 

uiteindelijke oordeel onmogelijk wordt gemaakt of aanzienlijk wordt bemoeilijkt.203 Dat is 

bijvoorbeeld het geval indien de dader zijn (illegale) vermogen verbergt, verhult of indien hij zijn 

vermogen verspilt.204 Voorts vereist het Dinglicher Arrest dat een verdenking bestaat dat een 

strafbaar feit is gepleegd en moet kunnen worden aangenomen dat bij de veroordeling Verfall des 

Wertersatz of Einziehung des Wetersatz wordt opgelegd. Om aan beide vereisten te kunnen 

voldoen, moeten voldoende concrete aanwijzingen bestaan. Tot slot moet de inzet van het middel 

voldoen aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.205 

Het Dinglicher Arrest wordt in beginsel bevolen door de rechter op verzoek van de officier 

van justitie. Echter, in geval van onmiddellijk gevaar kan ook de officier van justitie overgaan tot 

inbeslagneming.206  

 

6. Confiscatie onder het bestuursstrafrecht 

 

6.1  Geldbuβe (geldboete) 

 

6.1.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Geldbuβe (geldboete). § 17 OWiG 

Wanneer In geval van een Ordnungswidrigkeit. § 17 OWiG 

Tegen wie/wat Dader (in personam). § 17 OWiG 

Door wie Het bevoegde bestuursorgaan. § 35 jo 36 OWiG 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte de 

Ordnungswidrigkeit heeft gepleegd. 

 

Instrumentarium Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir beslag). § 111d StPO jo 46 lid 1 

OWiG 

 

6.1.2 Procedure 

§ 17 OWiG bevat algemene regels omtrent de hoogte van de geldboete in het bestuursrecht. In de 

toepasselijke Bundes- of Landesgesetze is neergelegd welke feiten een Ordnungswidrigkeit 

opleveren.207 Er is sprake van een Ordnungswidrigkeit indien het handelen van de dader 

wederrechtelijk en verwijtbaar is, en het handelen de bestanddelen van de wetsbepaling vervult en 

daardoor gesanctioneerd kan worden met een geldboete.208 Dat Ordnungswidrigkeiten enkel 

worden bedreigd met een geldboete, geeft aan dat het hierbij om minder ernstige feiten gaat dan 

bij overtreding van een van de bepalingen van het Strafgesetzbuch.209 De geldboete bedraagt 

minimaal € 5 en maximaal € 1000.210 In het geval dat de dader culpoos heeft gehandeld, bepaalt § 

                                                 
203 Aldus § 917 (1) Zivilprozeβordnung. 
204 BeckOK StPO/Huber 2015c, Rn. 7; KK-StPO/Spillecke 2013c, Rn. 6. 
205 Bundesverfassungsgericht, 14 juni 2004, 2 BvR 1136/03; BeckOK StPO/Huber 2015c, Rn. 9. 
206 § 111e (1) StPO. 
207 BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 1; vgl. Bohnert, Krenberger & Krumm 2016, Rn. 1.  
208 § 1 (1) OWiG: Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand 

eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt. Zie ook BeckOK/Sackreuther 2015b, Rn. 3 

en Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. Vgl. in dit verband artikel 350 Sv waarbij het gaat om een gedraging die de 

bestanddelen van de delictsomschrijving vervult, die wederrechtelijk is en aan de schuld van de dader te wijten. 
209 BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 1. 
210 § 17 (1) OWiG. 
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17 (2) OWiG dat er geen hogere boete kan worden opgelegd dan de helft van de maximale 

geldboete die op het delict staat. Is bijvoorbeeld bepaald dat de geldboete maximaal € 500 is, dan 

kan in het geval van nalatigheid een geldboete van ten hoogste € 250 opgelegd worden.211 

Anders dan in het strafrecht kent de bestuurlijke geldboete geen Tagessatzessystem.212 

Bepalend voor de hoogte van de bestuurlijke boete zijn ingevolge § 17 (3) OWiG het belang van 

de geschonden bepaling, het verwijt dat de dader kan worden gemaakt en de draagkracht van de 

dader. Bij het belang van de geschonden bepaling wordt gekeken naar de objectieve 

omstandigheden van het geval, zoals de aard en intensiteit, de duur, het gevaar dat uitgaat van het 

delict en de gevolgen van het feit. Het verwijt dat de dader kan worden gemaakt, behelst de 

subjectieve omstandigheden van het geval, zoals de motieven van de dader, recidive en de 

gevolgen van de boete voor de dader.213 

Mede omdat de hoogte van de bestuurlijke geldboete niet wordt bepaald aan de hand van het 

Tagessatzsystem, kan deze sanctie ook worden aangewend om het wederrechtelijk verkregen 

voordeel van de dader af te romen.214 § 17 (4) OWiG bepaalt daaromtrent dat de geldboete het 

financiële voordeel, dat de dader heeft verkregen door de Ordnungswidrigkeit, zal overstijgen. In 

die gevallen kan de geldboete hoger zijn dan het maximale boetebedrag. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat de dader voor het wederrechtelijke handelen wordt beloond.215 De bewoordingen 

van § 17 (4) OWiG doen vermoeden dat afroming van het wederrechtelijk verkregen voordeel 

verplicht plaats dient te vinden.216 Toch kan van voordeelsontneming worden afgezien indien de 

gevolgen van de geldboete onevenredig zwaar zijn. Daarvan is sprake wanneer het belang van de 

geschonden bepaling en het verwijt dat de dader gemaakt kan worden, van geringe omvang zijn.217 

Het voordeel kan enkel worden geconfisqueerd voor zover het zich onder de dader bevindt.218 

Derden zijn daardoor beschermd tegen afroming van wederrechtelijk verkregen voordeel door 

middel van de Geldbuße.219 Ook bij het overlijden van de dader zijn de erfgenamen van de dader 

beschermd tegen de werking van de Geldbuße. In § 101 OWiG wordt namelijk bepaald dat de 

geldboete niet kan worden afgedwongen tegen de nalatenschap van de dader.220 

De omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt bij de geldboete vastgesteld aan 

de hand van het Nettoprinzip. Dat houdt in dat de kosten voor het plegen van het feit van de 

opbrengsten uit het feit worden afgetrokken.221 Als gevolg hiervan dient in beginsel te worden 

vastgesteld wat het specifieke voordeel is uit welk specifieke strafbare feit. Het kan daarbij zowel 

gaan om het voordeel direct uit het strafbare feit afkomstig, alsmede het vervolgprofijt.222 Slechts 

                                                 
211 BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 17. 
212 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 12; Bohnert, Krenberger & Krumm 2016, Rn. 4. 
213 Bohnert, Krenberger & Krumm 2016, Rn. 11; BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 40 e.v. 
214 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 12. 
215 BeckOK OWiG/Sackreuther 2016, Rn. 113; KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 113. 
216 § 17 (4) OWiG bepaalt “[d]ie Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 

gezogen hat, übersteigen”, [onderstreping onzerzijds]; BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 115. 
217 BeckOK OWiG/Sackreuther 2016, Rn. 129-130; KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 116; Vgl. de hardheidsclausule 

van § 73c StGB. 
218 Daaronder wordt ook de medepleger verstaan, zie § 14 (1) OWiG. 
219 Bohnert, Krenberger, Krumm 2016, Rn. 27; BeckOK Sackreuther 2016, Rn. 124. Dit sluit overigens confiscatie 

door middel van Verfall niet uit. Zie § 29a (2) OWiG en het hiernavolgende § 6.2 over het Verfall. 
220 § 101 OWiG bepaalt dat “[i]n den Nachlaß des Betroffenen darf eine Geldbuße nicht vollstreckt werden”. 
221 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 119; BeckOK OWiG/Sackreuther 2016, Rn. 120; Oberlandesgericht Hamburg, 3 

maart 1971, 2 Ss 90/70 OWi; Oberlandesgericht Oldenburg, 7 mei 2009, 2 SsBs 21/09.  
222 BeckOK OWiG/Sackreuther 2016, Rn. 122-123; Bayerisches Oberstes Landesgericht, 2 januari 1998, 3 ObOWi 

143–97. 
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indien concrete vaststelling van het voordeel niet mogelijk is en vastgesteld is dat de verdachte 

voordeel heeft verkregen uit het strafbare feit, kan de omvang van het wederrechtelijk verkregen 

voordeel worden geschat.223 

 

6.2 Verfall (ontneming) 

 

6.2.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Verfall (ontneming) § 29a OWiG 

Wanneer Indien is vastgesteld dat de dader een Ordnungswidrigkeit 

heeft gepleegd waarbij een geldboete als sanctie mag worden 

opgelegd en geen geldboete is opgelegd voor het door hem 

gepleegde feit. 

Indien de dader een Ordnungswidrigkeit waarbij een geldboete 

als sanctie mag worden opgelegd, voor een derde heeft 

gepleegd en de derde daarbij voordeel heeft verkregen. 

Indien is voldaan aan de vereisten van een geldboete, maar 

geen procedure tot oplegging van die boete is gestart tegen de 

dader of de procedure (voorwaardelijk) niet wordt voortgezet 

(o.g.v. § 47, respectievelijk § 170 (2) StPO jo § 47 (1) OWiG). 

§ 29a (1) OWiG 

 

 

 

§ 29a (2) OWiG 

 

 

§ 29a (4) OWiG 

 

 

Tegen wie/wat Dader (in personam). 

Derden (in personam). 

§ 29a (1) jo 101 OWiG 

§ 29a (2) jo 101 OWiG 

Door wie Het bevoegde bestuursorgaan. § 35 jo 36 OWiG 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte de 

Ordnungswidrigkeit heeft gepleegd. 

 

Instrumentarium Sicherstellung dem Verfall oder der Einzung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn) . 

§ 111b StPO jo 46 lid 1 

OWiG 

 

6.2.2 Procedure 

Anders dan in het geval van het strafrechtelijk Verfall in de zin van § 73 e.v. StGB, kan Verfall op 

basis van de OWiG enkel worden toegepast indien de dader een Ordnungswidrigkeit heeft begaan 

waarvoor hij geen geldboete opgelegd heeft gekregen.224 In het bestuursrecht dient de geldboete 

namelijk mede te strekken tot afroming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Voor een 

aparte ontnemingsmaatregel in combinatie met de geldboete is dan ook geen plaats.225 Wordt 

daarentegen geen procedure tegen de (vermoedelijke) dader aangevangen of wordt deze 

afgebroken, dan kan een selbständige Anordnung tot Verfall worden opgelegd.226 Er dient in die 

gevallen sprake te zijn van een Ordnungswidrigkeit.227  

Het Verfall kan in de eerste plaats worden opgelegd aan de dader die het feit heeft begaan. 

Daarnaast kan op basis van § 14 (1) OWiG, eveneens het Verfall worden aangewend tegen andere 

deelnemers van het strafbare feit.228 Dat de medepleger een geldboete krijgt opgelegd, sluit het 

                                                 
223 BeckOK OWiG/Sackreuther 2016, Rn. 135; Bohnert, Krenberger & Krumm 2016, Rn. 27; Bayerisches Oberstes 

Landesgericht, 13 juni 2003, 3 ObOWi 50/03. 
224 Ingevolge § 1 OWiG, ziet Verfall zowel op verwijtbare als niet verwijtbare handelingen. Indien de dader een 

succesvol beroep op een rechtvaardigingsgrond heeft gedaan, is Verfall wel uitgesloten. Zie Bohnert 2010a, Rn. 3. 
225 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 21; Bohnert 2010a, Rn. 8. 
226 Zie § 74 (4) OWiG. 
227 BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 98. Er moet dus voldaan zijn aan de vereisten van § 1 OWiG. 
228 § 14 (1) OWiG stelt de medepleger gelijk aan de dader. 
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Verfall tegen de dader niet uit.229 Immers, van belang voor de confiscatie op basis van § 29a OWiG 

is dat tegen de dader (of betrokkene) zelf geen geldboete is opgelegd. Enkel onmiddellijk uit het 

feit verkregen voordeel komt in aanmerking voor confiscatie. Middellijk uit de 

Ordnungswidrigkeit verkregen voordeel is van confiscatie uitgesloten.230 Zijn er meerdere daders, 

dan vindt in beginsel toerrekening naar voordeelsverkrijging per dader plaats, al dan niet 

pondspondsgewijs. Echter, de rechtspraak lijkt momenteel de voorkeur te geven aan volledige 

voordeelstoerekening aan ieder van de daders.231  

Tot slot kan op basis van § 29a (2) OWiG aan derden, voor wie de dader het feit heeft gepleegd, 

eveneens de maatregel van Verfall worden opgelegd. Daarvoor is wel vereist dat de derde voordeel 

uit het voor hem gepleegde feit heeft verkregen. Dit voordeel moet onmiddellijk uit het feit aan de 

derden toekomen. Dat betekent overigens niet dat er geen overdrachtshandelingen mogen hebben 

plaatsgevonden na het gepleegde feit. Afdoende is dat er een verband is tussen de 

verrijkingshandeling en het verkregen voordeel bij de derde.232 Tegen de derde kan geen 

selbständige Anordnung worden opgelegd.233 

Overlijdt de dader voordat een geldboete kan worden opgelegd of het Verfall kan worden 

bevolen, dan kan het Verfall niet worden aangewend tegen de erfgenamen. De tekst van § 29a 

OWiG sluit dat uit.234 

Het Verfall ziet op waardeconfiscatie: de geldelijke waarde wordt geconfisqueerd ook indien 

het verkregen voordeel een object behelst.235 De omvang van het voordeel kan op basis van § 29a 

(3) jo 18 OWiG worden geschat, indien geen exacte waarde kan worden vastgesteld. Er dient in 

dat geval duidelijk te zijn hoe de schatting tot stand is gekomen. Daarvoor kan onder andere 

gebruik worden gemaakt van de waarde die voorwerpen in het maatschappelijk verkeer hebben.236 

Bepalend voor de hoogte van de waarde van de voorwerpen is het moment dat het Verfall wordt 

opgelegd. Waardevermeerderingen tussen het moment van het plegen van het delict en het 

opleggen van het Verfall worden daarbij meegenomen. Waardedalingen zijn daarentegen voor 

rekening en risico van de dader.237 Daarnaast dient het bestuursorgaan rekening te houden met het 

Opportunitätsprinzip; indien de maatregel onevenredig zwaar uitvalt, kan het bestuursorgaan het 

ontnemingsbedrag matigen. Daar kan sprake van zijn indien de opbrengsten niet langer in bezit 

zijn van de betrokkene op het moment van de oplegging van de sanctie of indien de opbrengsten 

slechts van geringe waarde zijn.238 

Anders dan bij de geldboete, wordt de omvang van het voordeel bepaald aan de hand van het 

Brutoprinzip.239 De door de dader gemaakte kosten voor het plegen van het strafbare feit mogen 

dus niet worden afgetrokken van de totale opbrengsten. 

 

                                                 
229 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 22; Bohnert 2010a, Rn. 18. 
230 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 31; Bohnert 2010a, Rn. 6; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 41. 
231 Rönnau 2015, no. 89 e.v. 
232 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 41; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn.73-74. 
233 Bohnert 2010a, Rn. 20. 
234 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 23. Bohnert 2010a, Rn. 14. 
235 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 42; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 36; Vgl. in dit verband ook het Verfall in 

de zin van § 73 StGB waarbij in beginsel wordt uitgegaan van objectconfiscatie. Slechts onder bepaalde 

omstandigheden kan daar worden overgegaan tot waardeconfiscatie. Zie par. 3.1.2. 
236 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 48; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 55 en 57. 
237 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 43; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 84-86. 
238 BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 77-80. 
239 KK-OWiG/Mitsch 2014a, Rn. 27; Bohnert 2010a, Rn. 4; BeckOK OWiG/Meyberg 2015, Rn. 46. 
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6.3 Einziehung (verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer) 

 

6.3.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Einziehung (verbeurdverklaring en onttrekking aan het 

verkeer). 

§ 22 OWiG 

Wanneer Indien een Ordnungswidrigkeit is begaan en een Bundes- of 

Landesgesetz dat uitdrukkelijk toelaat en:  

1) het voorwerp aan de dader toebehoort of de dader een recht 

heeft op het voorwerp, of; 

2) het voorwerp naar aard en omstandigheden in zijn 

algemeenheid een gevaar oplevert of er concreet gevaar bestaat 

dat het bestemd is voor het plegen van strafbare feiten. 

§ 22 lid 1 OWiG 

 

§ 22 lid 2 onder 1 OWiG 

 

§ 22 lid 2 onder 2 OWiG 

 

Tegen wie/wat De dader. 

Het voorwerp ingeval van Sicherungseinziehung240 (in rem). 

§ 22 OWiG 

Door wie Het bevoegde bestuursorgaan. § 35 OWiG 

Bewijs Wettig en overtuigend bewezen dat de voorwerpen naar aard 

en omstandigheden in hun algemeenheid een gevaar opleveren 

of er concreet gevaar bestaat dat zij bestemd zijn voor het 

plegen van strafbare feiten. 

§ 22 lid 2 onder 1 OWiG 

 

§ 22 lid 2 onder 2 OWiG 

Instrumentarium Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender 

Gegenstände (veiligstelling van voorwerpen die voor Verfall 

of Einziehung vatbaar zijn). 

§ 111b StPO jo 46 lid 1 

OWiG 

 

6.3.2 Procedure 

De Einziehung op basis van de OWiG vertoont grote gelijkenissen met het strafrechtelijke 

instrument van Einziehung zoals neergelegd in § 74 e.v. StGB. Het verschil tussen de twee 

instrumenten is dat Einziehung op basis van de OWiG alleen mogelijk is indien dit door een 

Bundes- of Landesgesetz uitdrukkelijk wordt toegestaan.241 Daarnaast dient de dader een 

Ordnungswidrigkeit te hebben begaan. Dat wil zeggen dat zijn handelen wederrechtelijk en 

verwijtbaar moet zijn geweest.242 

In de Bundes- of Landesgesetze wordt bepaald welke voorwerpen geconfisqueerd kunnen 

worden op basis van § 22 OWiG.243 De voorwerpen die door middel van § 22 OWiG 

geconfisqueerd kunnen worden, zijn enerzijds zaken en anderzijds vermogensrechten. Het artikel 

heeft daarmee een wijd bereik. Ook hier worden de soorten voorwerpen die kunnen worden 

geconfisqueerd in drie categorieën onderverdeeld: de producta sceleris, de instrumenta sceleris en 

de Beziehungsgegenstände.244 

Einziehung kan allereerst worden toegepast op basis van § 22 (2) (1) OWiG indien sprake is 

van een voorwerp dat aan de dader toebehoort of waarop de dader een recht heeft. Daarvan is 

sprake indien de dader het eigendom over het voorwerp heeft. Is het voorwerp een recht, dan dient 

de dader houder te zijn van dat recht.245 In de gevallen van § 22 (2) (1) OWiG wordt de Einziehung 

                                                 
240 KK-OWiG/Mitsch 2014b, Rn. 30. Er dient dan voldaan te zijn aan de voorwaarden van § 27 (2) (2) StGB en 87 

(3) OWiG. 
241 Schmidt 2006, p. 49; BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 1-2. 
242 § 1 (1) OWiG. Zie ook BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 3 en Metselaar & Adriaanse 2014, p. 74. 
243 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn.18; KK-OWiG/Mitsch 2014b, Rn. 1. 
244 KK-OWiG/Mitsch 2014b, Rn. 9; BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 10. Zie voor een toelichting op deze 

verschillende categorieën voorwerpen par. 3.2.2.  
245 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 19; KK-OWiG/Mitsch 2014b, Rn. 17. 
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toegepast als straf. Onder omstandigheden kan § 22 (2) (1) OWiG eveneens tegen derden worden 

toegepast. § 23 OWiG bepaalt dat deze vorm van Erweiterte Einziehung kan worden toegepast 

indien een derde de voorwerpen in eigendom heeft of houder is van een recht op een voorwerp en 

hij door grove nalatigheid met het voorwerp heeft bijgedragen aan het plegen of voorbereiden van 

het strafbare feit. De voorwerpen kunnen eveneens bij een derde worden geconfisqueerd indien hij 

de voorwerpen te kwader trouw op onbetamelijke wijze heeft verkregen en wetenschap had van 

de omstandigheden die de Einziehung van die voorwerpen zouden rechtvaardigen.246 

Daarnaast kan op basis van § 22 (2) (2) OWiG tot Einziehung worden overgegaan indien sprake 

is van een voorwerp dat naar zijn aard en omstandigheden in zijn algemeenheid een gevaar oplevert 

of het gevaar bestaat dat het bestemd is voor het plegen van strafbare feiten.247 Daar is sprake van 

wanneer het gevaar inherent is aan het voorwerp of op basis van de omstandigheden een concreet 

gevaar van het voorwerp uitgaat. Dit zal vastgesteld en bewezen moeten worden voordat tot 

Einziehung kan worden overgegaan. Daarbij geldt dat hoe groter het (kennelijke) gevaar is dat van 

het voorwerp uitgaat, hoe minder streng de eisen zijn die aan het bewijs worden gesteld.248 

Einziehung heeft in die gevallen een Sicherungskarakter. Omdat de veiligheid van de maatschappij 

bij § 22 (2) (2) OWiG voorop staat, kan deze vorm van Einziehung ook worden toegepast tegen 

een dader en derden die niet verwijtbaar hebben gehandeld.249 De voorwerpen kunnen op basis 

van § 27 (2) OWiG eveneens onttrokken worden aan het verkeer indien er geen strafbaar feit is 

gepleegd.250 

In § 24 OWiG zijn de proportionaliteits- en subsidiariteitseisen neergelegd voor de toepassing 

van de Einziehung. Zo bepaalt § 24 (1) OWiG dat niet tot Einziehung mag worden overgegaan 

indien de sanctie onevenredig zwaar is in vergelijking met het gepleegde strafbare feit. In § 24 (2) 

OWiG is een subsidiariteitsvereiste neergelegd. Indien hetzelfde resultaat kan worden bereikt met 

minder ingrijpende middelen, zal niet tot confiscatie worden overgegaan. In plaats daarvan kan het 

bestuursorgaan instructies geven aan de dader om het voorwerp onbruikbaar te maken, om 

bepaalde onderdelen te verwijderen of het voorwerp te markeren of op andere wijze aan te passen 

of op een bepaalde wijze om te gaan met de voorwerpen.251 Worden de voorschriften niet 

nageleefd, dan kan alsnog tot Einziehung worden overgegaan.252 

Het geval kan zich voordoen dat de dader handelingen verricht om confiscatie van de 

voorwerpen tegen te werken, bijvoorbeeld door het voorwerp te gebruiken, van de hand te doen of 

te consumeren. Het bestuursorgaan kan dan besluiten om tot Einziehung des Wertersatzes over te 

gaan, waarbij de geldelijke waarde van het voorwerp wordt geconfisqueerd. § 25 OWiG is van 

toepassing op alle gevallen waarin tot bestuursrechtelijke Einziehung kan worden overgegaan. De 

hoogte van de geldelijke waarde van het voorwerp kan door het bestuursorgaan worden geschat.253 

Er kan eveneens tot confiscatie van de geldelijke waarde worden overgegaan indien de dader het 

voorwerp heeft belast ten behoeve van een derde, bijvoorbeeld door het vestigen van een 

hypotheek- of pandrecht, en daardoor het voorwerp in waarde is gedaald. De Einziehung des 

                                                 
246 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015c, Rn. 5-14. KK-OWiG/Mitsch 2014c, Rn. 5-18. Zie voor nadere uitleg par. 3.2.2 

over § 74a StGB. 
247 Hier kan onder omstandigheden ook contact geld onder vallen. In dat geval dient te worden aangetoond dat er 

sprake is van een concreet gevaar, bijvoorbeeld dat het geld voor criminele doeleinden zal worden aangewend. 
248 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 28-29; Bohnert 2010b, Rn. 14. 
249 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015b, Rn. 6; KK-OWiG/Mitsch 2014b, Rn. 29. 
250 Zie hierover par. 6.4. 
251 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015d, Rn. 8-13; KK-OWiG/Mitsch 2014d, Rn. 22-25. 
252 § 24 (3) OWiG. 
253 § 25 (3) OWiG. 
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Wertersatzes wordt in dat geval opgelegd in combinatie met Einziehung van het voorwerp, waarbij 

de geldelijke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van het gevestigde recht.254 

 

6.4 Selbständige Anordnung (zelfstandig bevel) 

 

6.4.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Selbständige Anordnung van Einziehung (zelfstandig 

bevel). 

§ 27 OWiG 

Wanneer Indien op feitelijke gronden geen aanwijsbaar persoon kan 

worden vervolgd of een geldboete kan worden opgelegd 

aan een aanwijsbaar persoon en aan de overige 

voorwaarden van Einziehung is voldaan. 

In de gevallen van Einziehung op basis van § 22 (2) (2) en 

22 (3) OWiG, indien de zaak is verjaard of op 

rechtsgronden de vervolging van een aanwijsbaar persoon 

verhinderen. 

§ 27 (1) OWiG 

 

 

 

§ 27 (2) OWiG 

Tegen wie/wat Tegen het voorwerp (in rem). § 27 OWiG 

Door wie Het bevoegde bestuursorgaan. § 35 OWiG 

Bewijs Bewijsregels van Einziehung.  

Instrumentarium Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir 

beslag). 

§ 111d StPO jo 53 lid 2 

OWiG 

 

6.4.2 Procedure 

De in § 27 (1) OWiG geregelde Selbständige Anordnung kan worden toegepast wanneer voldaan 

is aan de voorwaarden van Einziehung, maar geen aanwijsbaar persoon kan worden vervolgd of 

kan worden beboet. De Selbständige Anordnung kan op basis van § 27 (2) OWiG ook worden 

aangewend om voorwerpen die een gevaar vormen voor de maatschappij255 te onttrekken aan het 

verkeer. Het gaat daarbij om de gevallen van § 22 (2) (2) OWiG en § 22 (3) OWiG. Met het oog 

op de beveiligende werking die van deze maatregelen uitgaat, kan ook tot Einziehung worden 

overgegaan indien de zaak is verjaard of indien rechtsgronden de vervolging of beboeting van het 

strafbare feit onmogelijk maken.256 

 

                                                 
254 BeckOK OWiG/Sackreuther 2015e, Rn. 10-12; KK-OWiG/Mitsch 2014e, Rn. 45; Vgl. par. 3.3. 
255 Hier kan onder omstandigheden ook contact geld onder vallen. In dat geval dient te worden aangetoond dat er 

sprake is van een concreet gevaar, bijvoorbeeld dat het geld voor criminele doeleinden zal worden aangewend. 
256 Vgl. de strafrechtelijke Selbständige Anordnung in par. 3.3. 
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7. Confiscatie onder het civiele recht 

 

7.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Unanbringbare Sachen bei Behörden (civiele 

schatvindingsprocedure) 

§ 983 BGB 

Wanneer Indien de autoriteit in bezit is van een voorwerp dat van 

rechtswege (niet zijnde een overeenkomst) dient te 

worden overgedragen aan de rechtmatige eigenaar 

De rechtmatige eigenaar onbekend of onvindbaar is 

§ 983 BGB 

Tegen wie/wat Voorwerp (in rem) § 979-982 BGB 

Door wie De autoriteit, de Verkehrsanstalten van het Reich, de 

Bundesstaat en de gemeente 

§ 979 

Bewijs Geen respons door de eigenaar nadat oproeping is 

geschied d.m.v. een publieke mededeling met een daarin 

opgenomen periode om te reageren. 

§ 980 BGB 

Instrumentarium Sicherstellung durch dinglicher Arrest (conservatoir 

beslag). 

§ 111d StPO 

 

7.2 Procedure 

 

De regeling met betrekking tot Unanbringbare Sachen bei Behörden of de civiele 

schatvindingsprocedure, maakt het mogelijk om voorwerpen zonder aanwijsbare dader of vindbare 

dader te confisqueren.257 Daarvoor is vereist dat de autoriteit in bezit is van een voorwerp dat hij 

van rechtswege, niet zijnde een contractuele verplichting, dient terug te geven aan de rechtmatige 

eigenaar en die eigenaar niet bekend is bij de autoriteit of onvindbaar is. Indien daarvan sprake is, 

is de autoriteit, de Verkehrsanstalten van het Reich, de Bundesstaat en de gemeente bevoegd om 

de voorwerpen te verkopen op een Staatsveiling. De gelden komen ten goede aan de Staat indien, 

de eigenaar zich niet binnen de gestelde termijn, zoals vermeld in de publieke mededeling, na 

oproeping meldt.258 

 

8. Samenwerkingsinstrumenten 

 

Internationale en Europese samenwerking bij grensoverschrijdende inbeslagneming en confiscatie 

wordt gereguleerd door het Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG). Deze 

wet is veelal een omzetting van verschillende Europese maatregelen zoals het Europees 

Rechtshulpverdrag van 1959, het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de 

opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en 

terrorismefinanciering en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast heeft Duitsland een 

aantal bilaterale en multilaterale verdragen afgesloten met een of meerdere staten, met als doel de 

samenwerking met deze staten te vergemakkelijken. Tot slot bevatten de Richtlinien für den 

Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) enkele bepalingen ten 

aanzien van de samenwerking tussen lidstaten.259 

                                                 
257 Interview Rönnau: dat is het resultaat van een zeer ruime interpretative van het Bundesgerichtshof van de civiele 

schatvindingsprocedure. Zie Bundesgerichtshof, 15 maart 1984, 1 StR 819/83. 
258 § 980 BGB. Zie ook § 372 e.v. BGB. 
259 Rönnau 2015, no. 477-479. 
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De confiscatie van voorwerpen in het kader van een buitenlandse strafzaak wordt geregeld 

door artikel 48 e.v. IRG en Nr. 64-74c RiVASt. De situatie dat confiscatie plaatsvindt in het 

buitenland voor een Duitse strafzaak, wordt door § 71 e.v. IRG en Nr. 105-113b RiVASt 

gereguleerd.260 Deze artikelen zijn in beginsel ook van toepassing op samenwerking met andere 

EU-lidstaten, mits geen van de specialis regelingen, zoals neergelegd in § 88a-88f IRG en Nr. 181-

189 RiVASt van toepassing zijn.261 Beslag op voorwerpen in het kader van een buitenlandse 

strafzaak en de overdracht ervan aan het buitenland wordt gereguleerd door § 66 IRG (overdracht 

voorwerpen naar het buitenland), § 67 IRG (beslag en doorzoeking) en 75-76a RiVASt. § 94ff 

IRG en nr. 195-198 RiVASt regelen het beslag op voorwerpen in het buitenland en de overdracht 

van die voorwerpen aan Duitsland.262  

 

9. Belangrijkste beoogde wijzigingen door Entwurf eines Gesetzes zur Reform der 

strafrechtlichen Vermögenabschöpfung 
 

Het huidige wettelijke kader, zoals hiervoor uiteengezet is, blijkt in de praktijk uiterst complex en 

onoverzichtelijk te zijn. Er bestaat daardoor veel onduidelijkheid over de toepassing ervan. Het 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung beoogt dan ook 

het wettelijk kader van beslag en confiscatie te vereenvoudigen en daarmee werkzamer te maken. 

Daarnaast wordt met het Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen 

Vermögensabschöpfung voldaan aan de implementatieverplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 

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

misdrijven in de Europese Unie.263 

Het wetsvoorstel voorziet in een eenvoudiger regeling ten aanzien van confiscatie. De regeling 

van de Verfall komt te vervallen. De regeling van de Einziehung wordt vereenvoudigd en waar 

nodig uitgebreid. Onder deze regeling kan ten aanzien van de dader van een deelnemer aan het 

strafbare feit tot objectconfiscatie worden overgegaan (§ 73 – Einziehung von Taterträger bei 

Tätern und Teilnehmern), ook indien zij door andere strafbare feiten zijn verkregen (§ 73a – 

Erweiterte Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern). In lijn met artikel 6 van 

Richtlijn 2014/42/EU kan confiscatie op basis van artikel § 73b (Einziehung von Taterträger bei 

anderen) ook plaatsvinden ten aanzien van voorwerpen in bezit van een derde. § 73c-§73e van het 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung voorziet in een 

regeling ten aanzien van waardeconfiscatie. 

De regeling omtrent de confiscatie van producta sceleris, de instrumenta sceleris en de 

Beziehungsgegenstände is ondergebracht in § 74-§74b. In § 74b is de regeling omtrent 

Sicherungseinziehung opgenomen, waarbij voorwerpen die naar hun aard en in de concrete 

omstandigheden van het geval een gevaar vormen voor de maatschappij, of het redelijke 

vermoeden bestaat dat de voorwerpen zullen worden gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit 

kunnen worden geconfisqueerd. 

Tot slot wordt in § 76a (4) voorzien in een mogelijkheid om tot confiscatie over te gaan indien 

er geen vervolgbare of veroordeelde dader is ten aanzien van een van de in lid 4 genoemde 

misdrijven. Daarmee introduceert het Duitse recht een expliciete mogelijkheid om via een 

                                                 
260 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting Rönnau 2015, no. 539 e.v., repectievelijk no. 562 e.v. 
261 Rönnau 2015, no. 563 e.v. 
262 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting Rönnau 2015, no. 489 e.v., respectievelijk no. 519 e.v. 
263 Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, Deutscher Bundestag 18/9525, p. 

1-2. 



56 

 

strafrechtelijke in rem procedure tot confiscatie over te gaan.264 Dit vervangt de huidige regeling 

inzake Unanbringbare Sachen bei Behörden.265 

 

10. Mate van succesvol beslag en confiscatie 

 

De twee Duitse respondenten zijn over het algemeen positief over de beslag en 

confiscatieprocedure. Zij geven aan dat het wettelijk kader in beginsel voldoende mogelijkheden 

biedt om tot beslag en confiscatie van voorwerpen met een vermoedelijk criminele herkomst over 

te gaan. Echter de respondenten geven ook aan belemmerd te worden in de uitvoering van het 

beslag en de confiscatie. De belemmeringen die de Duitse respondenten ervaren kunnen mogelijk 

verklaard worden door het huidige wettelijke kader. De in dit hoofdstuk gegeven omschrijving van 

dit kader laat een complex systeem zien, waarbij de afbakening van de verschillende instrumenten 

niet altijd even duidelijk is. Een van de respondenten geeft dan ook aan dat veel van de problemen 

die zich nu binnen de beslagprocedure voordoen, met de invoering van de nieuwe wetgeving (zie 

paragraaf 9) kunnen worden aangepakt. Daarnaast geeft de andere respondent aan dat problemen 

zich kunnen voordoen indien sprake is van grote sommen geld die worden aangetroffen in het 

kader van controles, omdat in de meeste gevallen onvoldoende bewijs beschikbaar is om vast te 

stellen dat de voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig zijn. De witwasbepalingen bieden hier 

mogelijk geen uitkomst, omdat de witwasbepalingen vereisen dat de rechter vaststelt dat de 

voorwerpen afkomstig zijn uit een Katalogtat. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden 

vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp afkomstig is uit een Katalogtat. 

Bovendien worden in Duitsland hoge eisen gesteld aan de beslag- en confiscatieprocedure: er geldt 

een hoge bewijsstandaard en er wordt grote waarde gehecht aan de verklaringen van betrokkene. 

Dat kan er toe leiden dat er in de standaardsituatie van vermogen dat niet aan een specifieke 

persoon kan worden gekoppeld als eigenaar of bezitter, niet tot beslag- en confiscatie kan worden 

overgegaan. 

 

11. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is de regelgeving in Duitsland ten aanzien van het in beslag nemen en confisqueren 

van vermoedelijk crimineel vermogen uiteengezet. De beschreven regelingen zijn van of 

strafrechtelijke, bestuursstrafrechtelijke aard; in een enkel geval kan een civielrechtelijke 

procedure worden aangewend. Bovenstaande uiteenzetting laat een complex systeem zien, waarbij 

de afbakening van de verschillende instrumenten niet altijd even duidelijk is. In dat licht zijn de 

beoogde wijzigingen ten aanzien van het huidige wettelijke kader niet verwonderlijk. Deze 

wetswijziging voorziet in een nieuwe vereenvoudigde regeling van Einziehung, waardoor de 

complexe regeling van het Verfall komt te vervallen. 

Ten aanzien van de – in de inleiding beschreven – vier standaardsituaties kan het volgende 

worden opgemerkt. In het geval voorwerpen niet aan een specifieke persoon kunnen worden 

toegeschreven als eigenaar of bezitter, is er de – theoretische – mogelijkheid om via § 76a StGB 

een Selbständige Anordnung in te stellen tegen het voorwerp. Echter, in de praktijk heeft het 

Bundesgerichtshof een zeer ruime interpretatie gegeven van de civiele schatvindingsprocedure. 

Daardoor is het voor de vervolgende instantie mogelijk om deze voorwerpen te confisqueren op 

                                                 
264 Zie bijlage 4 voor een overzicht van de belangrijkste artikelen van het Entwurf eines Gesetzes zur Reform der 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, Deutscher Bundestag 18/9525. 
265 Zie daarover par. 7. 
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grond van § 111k StPO, § 983 BGB jo. § 979 e.v. en 372 e.v. BGB. Met de invoering van het 

nieuwe wettelijk kader van beslag en confiscatie, zullen deze gevallen voortaan binnen de 

reikwijdte van de strafwet vallen. Ook in het geval van een onbeheerde bankrekening kan via de 

civielrechtelijke weg worden geconfisqueerd op grond van § 111d StPO, § 983 BGB jo. § 979 e.v. 

en 372 e.v. BGB.266 

In het geval van een erfenis, die geheel of gedeeltelijk bestaat uit voorwerpen met een 

vermoedelijk crimineel vermogen, biedt het huidige wettelijke kader slechts beperkte 

mogelijkheden. Het Bundesgerichtshof heeft de Selbständige Anordnung uitgesloten in geval de 

erfgenaam geen deelname heeft gehad aan het strafbare feit. Ze kunnen in beginsel evenwel 

vervolgd en veroordeeld worden voor witwassen, in de zin van § 261 StGB. Ook deze 

standaardsituatie zal onder het nieuwe wettelijk kader expliciet worden gereguleerd door middel 

van het nieuwe § 73d 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. 

 

 

                                                 
266 Interview Rönnau. 
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Hoofdstuk 3 

 

Inbeslagneming en confiscatie in Engeland (en Wales) 
 
1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de wet- en regelgeving van Engeland (en Wales) inzake beslag en confiscatie 

centraal. Met de uiteenzetting van deze wet- en regelgeving wordt getracht een eerste antwoord te 

formuleren op de deelvragen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderzoek. Deze deelvragen luiden als volgt. 

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?  

Het onderstaande vormt het resultaat van desk research, waarbij gebruik is gemaakt van doctrine, 

wetgeving, jurisprudentie en empirische gegevens. Ter toetsing van de bevindingen en ter 

opvulling van daarin geïdentificeerde leemtes heeft een gesprek plaatsgevonden met een autoriteit 

op het gebied van beslag en ontneming in Engeland en Wales, Peter Alldridge, hoogleraar 

rechtsgeleerdheid aan Queen Mary University of London. 

In het navolgende wordt allereerst het wettelijk en institutioneel kader voor beslag en 

confiscatie uit de doeken gedaan, waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan de organisaties die 

zich bezighouden met beslag en ontneming (paragraaf 2). Daarna wordt ingegaan op de 

strafrechtelijke confiscatie (paragraaf 3). Tevens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om 

criminele opbrengsten te confisqueren aan de hand van de strafbaarstelling van witwassen 

(paragraaf 4). In paragraaf 5 wordt het strafrechtelijk beslag in kaart gebracht. Vervolgens wordt 

een overzicht gegeven van de mogelijkheden om tot civielrechtelijk beslag en confiscatie over te 

gaan (paragraaf 6), waarna de belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt besproken 

(paragraaf 7). De samenwerkingsinstrumenten komen aan bod in paragraaf 8. In paragraaf 9 wordt 

gekeken naar de vraag in welke mate de autoriteiten succes hebben met inbeslagname en 

confiscatie. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie waarin tevens aandacht wordt besteed aan de 

in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek genoemde ‘standaardsituaties’ (paragraaf 10). 
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2. Het wettelijke en institutionele kader 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

In Engeland is een drietal wetten relevant voor (strafrechtelijke) confiscatie van crimineel 

vermogen. In 1986 trad de Drug Trafficking Offences Act (DTOA) in werking; een wet die zag op 

confiscatie van vermogen dat voortvloeit uit drugsgerelateerde criminaliteit. De DTOA werd in 

1995 (grotendeels) vervangen door de Drug Trafficking Act 1994 (DTA). De in 1988 ingevoerde 

Criminal Justice Act (CJA) breidde de mogelijkheden tot confiscatie uit tot niet-drugsgerelateerde 

feiten. Het drieluik wordt compleet gemaakt door de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) waarin 

wordt voorzien in verdere (en verdergaande) bevoegdheden met betrekking tot het afpakken van 

crimineel vermogen via zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke tak.267 Met de POCA is 

getracht de bestaande confiscatie- en witwaswetgeving te consolideren in één overkoepelende 

wet.268 Het doel van deze wet is om crimineel vermogen, waar dit zich ook ter wereld bevindt en 

welke vorm het ook heeft aangenomen, te identificeren, te bevriezen en te confisqueren.269 De 

POCA vervangt het confiscatieregime van de DTA en CJA270 en bevat een drietal wegen die 

bewandeld kunnen worden om wederrechtelijk verkregen vermogen aan te pakken: ontneming na 

een veroordeling, civiele ontneming zonder strafrechtelijke veroordeling, en de belasting van 

wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen.271 Er is geen sprake van een specifieke 

onderlinge hiërarchie of een systeem van voorrangsregels.272 Deze drie wegen worden in dit 

hoofdstuk schematisch weergegeven en geanalyseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 

witwasbepalingen uit de POCA. 

De POCA trad in werking op 24 maart 2003; op delicten gepleegd vóór die datum is niet de 

POCA, maar de oudere confiscatiewetgeving (CJA en DTA) van toepassing.273 De POCA is de 

afgelopen jaren veelvuldig gewijzigd, onder meer door de Serious and Organized Crime Act 2005, 

de Serious Crime Act 2007, de Policing and Crime Act 2009, de Crime and Courts Act 2013 en de 

Serious Crime Act 2015. Dat het veelvoud aan wijzigingen door een wirwar van wet- en 

regelgeving afbreuk heeft gedaan aan de inzichtelijkheid van de POCA, wordt in de literatuur 

onderkend.274 In dit hoofdstuk zijn wetswijzigingen tot en met juni 2015 geïncorporeerd. 

 

2.2 Institutioneel kader 

 

De afgelopen jaren zijn van overheidswege vele confiscatie-organisaties opgericht en weer 

opgeheven. Zo werd in januari 2003 de Assets Recovery Agency (ARA) opgericht. De ARA was 

geen lang leven beschoren: tegenvallende resultaten (in december 2006 had de ARA voor 23 

miljoen Britse pond geconfisqueerd; daar stonden kosten van 65 miljoen Britse pond tegenover) 

resulteerden in april 2008 in de afschaffing van deze organisatie.275 De Serious Organised Crime 

                                                 
267 Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 1-2; Balch 2009, p. 1.  
268 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 10; Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 3. 
269 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 2. 
270 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 4 en 10. 
271 King & Walker 2014, p. 3. 
272 Interview met Alldridge. 
273 POCA (Commencement No. 5, Transitional Provisions, Savings and Amendment) Order, SI 2003/333; en Rees, 

Fischer & Thomas 2015, p. 9. 
274 Zie o.m. Rees, Fisher & Thomas 2015, preface to the Fifth Edition en p. 5. 
275 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 3. 
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Agency (SOCA), opgericht in 2006 via de Serious Organised Crime and Police Act 2005 

(SOCPA), nam daarop de taken van de ARA over. De Central Confiscation Unit, onderdeel van 

de tak van het Engelse OM die zich toelegt op georganiseerde misdaad (de CPS Organised Crime 

Division) werd opgericht om de SOCA juridisch te ondersteunen.276 Hoewel de resultaten van de 

SOCA aanzienlijk beter waren dan die van de ARA (in de zin dat meer door strafbare activiteiten 

gegeneerde vermogensbestanddelen werden afgepakt), werd de SOCA in 2013 opgeheven (Crime 

and Courts Act 2013) en in oktober 2013 vervangen door de National Crime Agency (NCA).277 De 

NCA heeft vergaande bevoegdheden en kan onder meer speciale en generale 

belastinginningsfuncties van de Engelse belastingdienst en douane (HMRC; Her Majesty’s 

Revenue and Customs) overnemen wanneer het vermoeden is gerezen dat inkomen of winst van 

een bepaald individu of bedrijf het gevolg is van strafbare gedragingen.278 Het Civil Recovery and 

Tax (CRT) departement van de NCA houdt zich bezig met civiele ontneming; de Joint Money 

Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) legt zich toe op witwasfeiten. 

Naast de NCA kunnen ook de Crown Prosecution Service, de Revenue and Customs 

Prosecutions279 en de Serious Fraud Office zelfstandig civiele ontnemingsprocedures starten en 

verschillende onderzoeksbevoegdheden (investigative functions) uitoefenen.280 

De rechtbank die in Engeland verantwoordelijk is voor berechting in eerste aanleg van de, kort 

gezegd, ernstigere misdrijven, de Crown Court, speelt een hoofdrol in strafrechtelijke 

confiscatieprocedures (zie paragraaf 3).281 Ten behoeve van de confiscatie wordt dan een receiver 

aangesteld (zie eveneens paragraaf 3). In civiele ontnemingsprocedures heeft de High Court 

rechtsmacht (zie paragraaf 5). 

 

                                                 
276 Balch 2009, p. 2. 
277 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 3-4. 
278 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 5. 
279 De Revenue and Customs Prosecutions, opgericht in 2005, werd in 2010 ondergebracht bij de Crown Prosecution 

Service en bestaat derhalve niet langer als zelfstandig vervolgingsorgaan. HMRC zaken worden vervolgd door de 

Specialist Fraud Division binnen de Crown Prosecution Service. Zie Padfield & Bild 2016, p. 206 en Public Bodies 

(Merger of the Director of Public Prosecutions and the Director of Revenue and Customs Prosecutions) Order 2014. 
280 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 4. Zie ook artikel 2B en 2C POCA, ingevoegd door de Crime and Courts Act 

2013 en de Public Bodies (Merger of the Director of Public Prosecutions and the Director of Revenue and Customs 

Prosecutions) Order 2014. 
281 Het Engelse recht kent een tripartite structuur van strafbare feiten. Men maakt een onderscheid tussen summary 

offences (minder ernstige strafbare feiten, die worden afgedaan door de magistrates’ courts, lagere rechtbanken waarin 

lekenrechters plaatsnemen en geen jury aanwezig is; zie o.a. artikel 2 Magistrates’ Court Act 1980), indictable offences 

(ernstige strafbare feiten, die worden afgedaan door de Crown Court, een rechtbank waar een jury en een professionele 

rechter aanwezig zijn) en zogenaamde triable either way offences (strafbare feiten die zowel door de magistrates’ 

courts als door de Crown Court kunnen worden afgedaan). Zie Ormerod 2011, p. 32-34. 
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3. Strafrechtelijke confiscatie 

 

3.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Criminal confiscation (strafrechtelijke ontneming) Deel 2 POCA  

Wanneer Veroordeling strafbaar feit (binnen 2 jaar na een 

veroordeling282 en criminele levensstijl of voordeel genoten uit 

concreet strafbaar feit). 

6 POCA  

Tegen wie/wat De veroordeelde (in personam). 6 lid 5 sub b POCA  

Door wie Rechtbank (Crown Court) op eigen initiatief of op verzoek van 

de officier van justitie. 

6 lid 1 POCA  

Bewijs Balance of probabilities dat de veroordeelde voordeel heeft 

genoten uit misdrijf. Bij het vaststellen van de criminele 

levensstijl wordt gebruik gemaakt van wettelijke vermoedens. 

6 lid 7 POCA  

Instrumentarium Bevriezen van vermogen (restraint orders). 

Confiscatiebevel (confiscation order). 

40-47 POCA  

6 POCA  

 

3.2 De confiscatieprocedure uit de POCA 

 

3.2.1 Voordeel genieten en criminele levensstijl 

Een POCA-confiscatieprocedure is een van de strafzaak afgescheiden procedure die een 

veroordeling voor een strafbaar feit vereist.283 De procedure wordt geëntameerd door de officier 

van justitie of vindt plaats op eigen initiatief van de Crown Court. Wanneer de officier van justitie 

de Crown Court vraagt een confiscatieprocedure te starten, is de Crown Court gehouden om een 

tweeledig beslissingsschema te hanteren: eerst moet worden vastgesteld of de betrokkene voordeel 

heeft genoten en vervolgens moet worden gekeken naar de huidige (financiële) situatie van de 

betrokkene om te bezien welk bedrag kan worden geconfisqueerd.284  

In het eerste stadium van het stappenplan moet de Crown Court vaststellen of en in welke mate 

de veroordeelde voordeel heeft genoten. Hiertoe dient eerst te worden vastgesteld of de betrokkene 

er een zogenaamde criminal lifestyle op nahoudt.285 Een veroordeelde wordt geacht een dergelijke 

levensstijl te hebben indien: 

- hij is veroordeeld ter zake van bepaalde in de POCA gespecificeerde strafbare feiten die (naar 

hun aard) niet eenmalig zijn geweest,286 of 

- hij in dezelfde procedure is veroordeeld ter zake van ten minste drie andere strafbare feiten, of 

in de voorgaande zes jaar tweemaal is veroordeeld ter zake van misdrijven waarvan hij 

voordeel heeft genoten (ten minste £ 5000 in totaal287); 

- hij gedurende een periode van ten minste zes maanden een voortdurend strafbaar feit heeft 

gepleegd en hiervan voordeel heeft genoten (ten minste £ 5000).288 

                                                 
282 Bullock & Lister 2014, p. 53; Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 16. 
283 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 38; Interview met Alldridge. 
284 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 10-11. 
285 Artikel 75 POCA. 
286 De betreffende misdrijven zijn limitatief opgesomd in schema 2 van de POCA. Het gaat om het plegen, pogen of 

strafbaar voorbereiden van: drugshandel, witwassen, sturen/dirigeren (directing) van terrorisme, mensenhandel, 

wapenhandel, valsemunterij, intellectuele eigendom misdrijven, souteneurschap of houden van een bordeel, aanzetten 

tot kinderprostitutie en afpersing. Zie bijlage 1. 
287 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 24. 
288 Artikel 75 POCA; Bullock & Lister 2014, p. 54. 
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Wanneer is vastgesteld dat de veroordeelde er een criminele levensstijl op nahoudt, worden enkele 

in artikel 10 POCA vastgelegde wettelijke assumpties gebruikt om te berekenen wat het voordeel 

is dat betrokkene heeft genoten. De assumpties houden in dat wordt vermoed dat alle 

vermogensbestanddelen289 van de betrokkene op het moment van zijn veroordeling en daarna uit 

misdrijf afkomstig zijn. Ditzelfde ‘criminele’ vermoeden geldt voor overdrachten aan of uitgaven 

gedaan door de betrokkene in de zes jaar voorafgaand aan het moment waarop de strafrechtelijke 

proceedings zijn aangevangen.290 Er wordt met andere woorden gekeken naar wat de verdachte 

heeft ontvangen, heeft behouden en heeft uitgegeven. Bovendien wordt vermoed dat deze 

vermogensbestanddelen door de betrokkene vrij van andere aanspraken zijn ontvangen (‘free of 

any other interests in it’).291 De Crown Court mag deze assumpties niet toepassen indien 

aannemelijk wordt gemaakt dat de aanname onjuist is, of indien er een serieus risico van 

onrechtvaardigheid zou zijn.292 

Het feit dat de veroordeelde zaken in eigendom heeft of dat er overdrachten naar of uitgaven 

door hem zijn gedaan, moet worden bewezen door de officier van justitie op basis van de civiele 

bewijsstandaard on the balance of probabilities. Wanneer dit is vastgesteld, wordt de bewijslast 

verplaatst naar de betrokkene: het is dan aan hem om het vermoeden van wederrechtelijk verkregen 

voordeel te weerleggen door aan te tonen dat zijn voordeel niet afkomstig is uit misdrijf. Hiervoor 

dient hij ‘clear and cogent’ bewijs aan te dragen.293 

Wanneer de criminele levensstijl eenmaal is vastgesteld, is de confiscatie van het 

wederrechtelijk verkregen vermogen overigens niet beperkt tot het vermogen dat de veroordeelde 

heeft verkregen uit de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld.294 Vermogen verkregen uit 

andere strafbare feiten is ook vatbaar voor confiscatie. 

Indien niet kan worden vastgesteld dat de betrokkene er een criminele levensstijl op nahield, 

moet de Crown Court vaststellen of hij niettemin voordeel heeft genoten uit concreet strafbaar 

gedrag.295 

 

                                                 
289 Ingevolge artikel 84 POCA zijn vermogensbestanddelen: geld, alle roerende en onroerende vermogensbestanddelen 

en alle vermogensrechten. Artikel 84 lid 1: “Property is all property wherever situated and includes: (a) money; (b) 

all forms of real or personal property; (c) things in action and other intangible or incorporeal property.” 
290 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 38; Bullock & Lister 2014, p. 54; Balch 2009, p. 4. De vervolging (proceedings) 

kan op drie momenten aanvangen (zie Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 38): 1) het moment waarop door een 

magistrates’ court een oproep om voor de rechtbank te verschijnen (summons to appear) of een arrestatiebevel 

(warrant for arrest) wordt uitgevaardigd (conform artikel 1 Magistrates’ Court Act 1980); 2) het moment waarop de 

verdachte na arrestatie door de politie wordt aangeklaagd (charged) zonder eerder uitgevaardigd arrestatiebevel 

(conform artikel 37 Police and Criminal Evidence Act 1984); en 3) wanneer met toestemming van een rechter uit de 

High Court een tenlastelegging (een zogenaamde voluntary bill of indictment) wordt uitgevaardigd (conform artikel 

2 lid 2 sub b Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1933). Dit laatste betekent kort gezegd dat een 

High Court-rechter beveelt dat de verdachte terecht zal staan on indictment, d.w.z. voor de Crown Court (zie voor het 

verschil tussen indictable en summary offences hierboven voetnoot 267 en <www.inbrief.co.uk/court-

proceedings/voluntary-bills-of-indictment.htm>). 
291 Artikel 10 POCA; Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 38. 
292 Balch 2009, p. 4. Deze onrechtvaardigheid ziet op de wijze waarop de assumpties door de Crown Court worden 

toegepast: het zou bijvoorbeeld onrechtvaardig zijn indien vermogensbestanddelen dubbel worden geteld (Bullock & 

Lister 2014, p. 55); hierdoor zou het voor confiscatie beschikbare bedrag namelijk (fictief) hoger uitkomen. 
293 Bullock & Lister 2014, p. 54; Balch 2009, p. 4. 
294 Balch 2009, p. 4. 
295 Artikel 6 lid 4 sub c POCA; Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 154. 
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3.2.2 Vaststelling confiscatiebedrag 

In het tweede stadium van het beslissingsschema dient de Crown Court te kijken naar het huidige 

vermogen van de veroordeelde om te bepalen welk bedrag kan worden geconfisqueerd. 

Wanneer de Crown Court heeft vastgesteld wat het voordeel is dat de betrokkene 

veronderstellenderwijs heeft genoten, vormt dit bedrag het confiscatiebedrag (recoverable 

amount), tenzij de veroordeelde aannemelijk maakt dat het vermogen waarover hij beschikt lager 

is (available amount).296 Het beschikbare vermogen beslaat de totale waarde van de bezittingen 

van de veroordeelde (free property), samen met de waarde van door hem aan derden gedane 

besmette giften (tainted gifts).297 Dit betekent dat ook de waarde van rechtmatig verkregen 

vermogensbestanddelen (rechtmatig verkregen voordeel) wordt meegeteld als voor confiscatie 

beschikbaar vermogen.298 Het confiscatiebedrag moet, zoals Bullock & Lister stellen, niet worden 

gezien als het daadwerkelijke wederrechtelijk verkregen voordeel, maar moet worden gezien als 

een schuld aan de Crown Court die door de betrokkene moet worden voldaan, waarbij niet van 

belang is of hij zijn schuld inlost met rechtmatig of wederrechtelijk verkregen voordeel.299 Bij het 

berekenen van het beschikbare vermogen hoeft niet (door de officier van justitie) te worden 

bewezen dat de vermogensbestanddelen uit misdrijf afkomstig zijn. Het land waar het bezit is 

gesitueerd doet niet ter zake, zodat bijvoorbeeld ook gelden die op een niet-Engelse bankrekening 

van de betrokkene zijn gestort worden meegenomen bij de berekening van het beschikbare 

vermogen.300  

De POCA geeft de Crown Court de mogelijkheid om zowel het genoten voordeel als het 

beschikbare vermogen te herevalueren en desgewenst opnieuw vast te stellen.301 De omvang van 

het genoten voordeel mag tot zes jaar na de veroordeling van de betrokkene worden aangepast. 

Voor een herevaluatie van de omvang van het beschikbare vermogen geldt geen temporele 

beperking; de rechtbank behoudt deze bevoegdheid indefinitely.302 Hieronder wordt uiteengezet 

hoe een en ander in zijn werk gaat. 

 

3.2.3 Herevaluatie genoten voordeel 

Binnen zes jaar na de veroordeling van de betrokkene kan de Crown Court op verzoek van de 

officier van justitie het genoten voordeel herevalueren en indien nodig opnieuw vaststellen. 

Ingevolge artikel 21 lid 1 POCA is dit mogelijk indien de Crown Court een confiscatiebevel heeft 

uitgevaardigd, er bewijs is waarover de officier van justitie in een eerder stadium (namelijk bij de 

eerdere vaststelling van het genoten voordeel) geen beschikking had en de officier het aannemelijk 

acht dat het door betrokkene genoten voordeel meer bedraagt dan het oorspronkelijk vastgestelde 

voordeel. De rechtbank berekent dan opnieuw het genoten voordeel, waarbij acht wordt geslagen 

op 1) strafbaar gedrag dat plaatsvond voorafgaand aan het moment waarop de rechtbank 

oorspronkelijk het genoten voordeel vaststelde en op 2) vermogensbestanddelen die de betrokkene 

tot aan dat moment heeft verkregen. Daarnaast slaat de rechtbank acht op vermogensbestanddelen 

                                                 
296 Artikel 7, 8 en 9 POCA; Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 44; Bullock & Lister 2014, p. 53 
297 Artikel 9 lid 1 en artikel 83 POCA. 
298 Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 3. 
299 Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 52; Bullock & Lister 2014, p. 54. Bullock & Lister merken op dat de 

confiscatieprocedure door deze wijze van vaststelling van het voor confiscatie beschikbare bedrag niet slechts 

reparatoire, maar ook punitieve kenmerken vertoont: er wordt verder gekeken dan de ‘nettowinst’ van de crimineel. 

Op deze manier zou sprake kunnen zijn van dubbele bestraffing (Bullock & Lister 2014, p. 61). 
300 Balch 2009, p. 5. 
301 Zie artikel 20-22 POCA. 
302 Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 71. 
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die de betrokkene heeft verworven na dit specifieke moment indien deze vermogensbestanddelen 

verworven zijn als resultaat van of in verband met (strafbaar) gedrag dat plaatsvond vóór dat 

moment.303 

In het geval van herevaluatie van het genoten voordeel gelden niet alle, hierboven in paragraaf 

3.2.1 uiteengezette, met een criminele levensstijl samenhangende wettelijke vermoedens. Hierbij 

is wederom het moment waarop de rechtbank oorspronkelijk het door betrokkene genoten voordeel 

vaststelde van belang. De eerste en tweede assumptie304 zijn niet van toepassing op 

vermogensbestanddelen die de betrokkene in zijn bezit kreeg nadat de rechtbank zijn criminele 

voordeel oorspronkelijk vaststelde. De derde assumptie305 is niet van toepassing op uitgaven die 

hij na dat moment heeft gedaan. De vierde assumptie306 is niet van toepassing op 

vermogensbestanddelen die hij na dat moment heeft verworven.307 

Indien de herevaluatie van het genoten voordeel een bedrag oplevert dat hoger is dan het 

oorspronkelijk vastgestelde bedrag, dan kan de rechtbank het te confisqueren bedrag naar boven 

bijstellen. De rechtbank moet daartoe eerst het beschikbare vermogen opnieuw berekenen en, 

indien het beschikbare vermogen meer bedraagt dan het bedrag dat volgens de oorspronkelijke 

vaststelling moet worden betaald, mag de rechtbank dit laatste bedrag naar boven bijstellen.308 De 

rechtbank dient rekening te houden met boetes die in het kader van het door de betrokkene 

gepleegde strafbare feit zijn opgelegd en forfeiture, deprivation en compensation orders die zijn 

opgelegd in het kader van de Misuse of Drugs Act 1971 of de Sentencing Act. Daarnaast dient de 

rechtbank ook rekening te houden met bevelen die tegen de betrokkene zijn uitgevaardigd in het 

kader van artikel 161A van de Criminal Justice Act 2003 (orders requiring payment of surcharge) 

en unlawful profit orders die tegen de betrokkene zijn uitgevaardigd in het kader van de Prevention 

of Social Housing Fraud Act 2013.309 

 

3.2.4 Herevaluatie beschikbaar vermogen 

Zoals gezegd biedt de POCA ook de mogelijkheid om, op verzoek van de officier van justitie of 

de ontvanger (receiver) aangesteld conform artikel 50 POCA, het voor confiscatie beschikbare 

vermogen te herevalueren.310 Ingevolge artikel 22 lid 1 POCA is een dergelijke herevaluatie 

mogelijk indien de rechtbank een confiscatiebevel heeft uitgevaardigd en de verdachte in een 

eerder stadium (namelijk bij de oorspronkelijke vaststelling van het beschikbare vermogen) 

aannemelijk heeft gemaakt dat het beschikbare vermogen lager was dan het genoten voordeel.311 

Met andere woorden: een herevaluatie van het beschikbare vermogen is enkel mogelijk in die 

gevallen waarin de rechtbank in een eerder stadium het te confisqueren bedrag naar beneden heeft 

                                                 
303 Artikel 21 lid 4 POCA. 
304 Namelijk het vermoeden dat alle eigendom van de betrokkene op het moment van zijn veroordeling en daarna uit 

misdrijf afkomstig is en dat overdrachten aan de betrokkene in de zes jaar voorafgaand aan het moment waarop de 

strafrechtelijke proceedings zijn aangevangen eveneens uit misdrijf afkomstig zijn (artikel 10 lid 1 en 2 POCA). 
305 Het vermoeden dat uitgaven gedaan door de betrokkene in de zes jaar voorafgaand aan het moment waarop de 

strafrechtelijke proceedings zijn aangevangen uit misdrijf afkomstig zijn (artikel 10 lid 3 POCA). 
306 Het vermoeden dat deze vermogensbestanddelen door de betrokkene vrij van andere aanspraken zijn ontvangen 

(“free of any other interests in it”). 
307 Artikel 21 lid 6 POCA. 
308 Artikel 21 lid 7 POCA. 
309 Artikel 21 lid 9 POCA, gewijzigd door de Serious Crime Act 2015 en de Prevention of Social Housing Fraud Act 

2013. 
310 Artikel 22 lid 2 POCA. 
311 Conform artikel 7 lid 2 POCA  
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bijgesteld en er dus een kloof bestaat tussen het genoten voordeel en het eerder vastgestelde 

beschikbare (dus te confisqueren) bedrag. 

De Crown Court dient in dit geval het beschikbare vermogen opnieuw te berekenen. Indien de 

rechtbank vaststelt dat het opnieuw berekende bedrag meer bedraagt dan het eerder vastgestelde 

bedrag, mag de rechtbank het te confisqueren bedrag in het confiscatiebevel naar redelijkheid (‘as 

it believes is just’) naar boven bijstellen, met dien verstande dat het nooit méér mag bedragen dan 

het eerder vastgestelde (eventueel na herevaluatie) daadwerkelijke genoten voordeel.312 Bij de 

beslissing van wat rechtvaardig (‘just’) is, dient de rechtbank rekening te houden met boetes die 

in het kader van het door de betrokkene gepleegde strafbare feit zijn opgelegd en forfeiture, 

deprivation en compensation orders die zijn opgelegd in het kader van de Misuse of Drugs Act 

1971 of de Sentencing Act. Daarnaast dient de rechtbank rekening te houden met bevelen die tegen 

de betrokkene zijn uitgevaardigd in het kader van artikel 161A van de Criminal Justice Act 2003 

(orders requiring payment of surcharge).313 

Zoals reeds opgemerkt, is een (verzoek tot een) herevaluatie van het beschikbare vermogen 

niet aan een tijdslimiet gebonden, hetgeen wel het geval is bij de herevaluatie van het genoten 

voordeel (binnen zes jaar na veroordeling). 

  

3.3 Confiscation orders 

 

Confiscation orders worden uitgevaardigd tegen de veroordeelde (in personam).314 Voorwerp van 

confiscatie is het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel: 

 
“POCA (and previously the DTA and the CJA) is concerned with confiscating the value of the defendant’s 

proceeds of the offences of which he has been convicted and not the actual proceeds themselves. It follows from 

this that once the court has determined the amount by which the defendant has benefitted from his criminal 

conduct, all assets in which he has an interest, whether legitimately acquired or not, are vulnerable to confiscation 

up to the amount of that benefit.”315 

 

Wanneer een confiscation order is uitgevaardigd, dient de betrokkene deze aanstonds te voldoen, 

tenzij de Crown Court hem uitstel verleent (tot zes maanden). Indien niet op tijd wordt betaald, is 

vanaf dat moment rente verschuldigd316 en kan hechtenis (‘in default’) worden bevolen.317 Met de 

hechtenis komt de betalingsverplichting niet te vervallen, het betreft hier derhalve geen 

vervangende hechtenis.318 Beroep tegen een confiscation order kan binnen 28 dagen worden 

ingesteld bij de Court of Appeal.319  

 

                                                 
312 Artikel 22 lid 4 POCA. 
313 Artikel 22 lid 5 POCA, gewijzigd door de Serious Crime Act 2015. 
314 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 66; Balch 2009, p. 5-6. 
315 Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 3. 
316 Artikel 12 POCA. Zie ook artikel 15 Criminal Justice (International Cooperation) Act 1990. 
317 Artikel 38 POCA; Bullock & Lister 2014, p. 54; Balch 2009, p. 5. 
318 Artikel 38 lid 5 POCA: “If the defendant serves a term of imprisonment or detention in default of paying any 

amount due under a confiscation order, his serving that term does not prevent the confiscation order from continuing 

to have effect so far as any other method of enforcement is concerned.” Zie ook Rees, Fisher, Thomas 2015, p. 68. 

Zie ook Explanatory notes POCA, zie <www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/notes/division/5/2/7/4>. 
319 Artikel 31 POCA, gewijzigd door de Serious Crime Act 2015 en Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 76. 
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4. Witwassen 

 

Zoals eerder opgemerkt, is bedoeld om met de POCA een overkoepelende wet te creëren, waarin 

ook witwasbepalingen zijn opgenomen. Het onderscheid tussen witwassen van de opbrengsten van 

druggerelateerde feiten en witwassen van de opbrengsten van andere misdrijven – een onderscheid 

dat met de DTA en de CJA in het leven was geroepen – is met de inwerkingtreding van de POCA 

opgeheven.320  

De witwasbepalingen staan in deel 7 van de POCA. In de artikelen 327-333 worden de 

delictsomschrijvingen gegeven van de misdrijven die kunnen worden aangemerkt als witwassen 

of die aan witwassen zijn gerelateerd.321 Er zijn in dit deel van de POCA geen specifieke 

confiscatiebevoegdheden verbonden aan de witwasbepalingen; de straf- en civielrechtelijke 

confiscatieregimes uit de POCA zijn van toepassing. 

Confiscatie van crimineel vermogen en witwasmisdrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Zo 

zullen in onderzoeken naar wederrechtelijk verkregen voordeel vaak witwasgedragingen aan het 

licht komen.322 Bovendien is witwassen direct relevant voor het geven van een zogenaamde 

confiscation order: wanneer sprake is van witwassen, wordt de betrokkene geacht een criminele 

levensstijl te hebben, een vaststelling die relevant is voor strafrechtelijke confiscatie (zie hierboven 

paragraaf 3.2.1). Witwassen is namelijk, net als bijvoorbeeld mensenhandel, een zogenaamd 

criminal lifestyle offence ingevolge schema 2 van de POCA (zie verder hierboven, paragraaf 3.2). 

 

5. Strafrechtelijk beslag 

 

5.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Seizure (strafrechtelijk beslag). 40-41 POCA  

Wanneer Een opsporingsonderzoek (criminal investigation) of de 

vervolging is aangevangen (criminal proceedings). 

40 POCA 

Tegen wie/wat De betrokkene (in personam). 41 POCA 

Door wie Crown Court. 40 POCA 

Bewijs Balance of probabilities dat de veroordeelde voordeel heeft 

genoten uit misdrijf. 

40 POCA 

Instrumentarium Restraint orders. 

Inbeslagneming zonder restraint order. 

40 POCA 

47C POCA 

 

5.2 Restraint orders  

 

Met een restraint order kunnen vermogensbestanddelen van de betrokkene worden bevroren. Deze 

orders kunnen in een vroeg stadium worden uitgevaardigd, namelijk wanneer een 

opsporingsonderzoek (criminal investigation) is aangevangen of wanneer de vervolging is 

aangevangen (criminal proceedings).323 De orders hebben betrekking op elk 

vermogensbestanddeel waarin de betrokkene een aandeel (interest) heeft, waar ter wereld deze 

                                                 
320 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 4. 
321 Zie bijlage 5. 
322 CPS, Proceeds Of Crime Act 2002 Part 7 – Money Laundering Offences, 

<www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/proceeds_of_crime_money_laundering/>. 
323 Artikel 40 en 41 POCA; Sutherland Williams, Hopmeier & Jones 2013, p. 11.  
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zaken zich ook bevinden. De vermogensbestanddelen hoeven niet afkomstig te zijn uit misdrijven 

naar aanleiding waarvan het opsporingsonderzoek is ingesteld. Bezittingen van een derde kunnen 

worden bevroren indien de veroordeelde mede-eigenaar is (held jointly) of wanneer ze kunnen 

worden gezien als besmette giften (tainted gifts).324 In deze zin biedt de Engelse seizure de 

mogelijkheid van anderbeslag. Handelen in strijd met de restraint order wordt gezien als contempt 

of court, hetgeen in een gevangenisstraf kan resulteren. 

In de gevallen waarin een restraint order is uitgevaardigd, mogen politie- en douanebeambten 

en geaccrediteerde financiële onderzoekers vermogensbestanddelen waarop de restraint order 

betrekking heeft in beslag nemen om te voorkomen dat deze buiten het grondgebied van Engeland 

en Wales worden gebracht.325 

Artikel 47C POCA, ingevoegd door de Policing and Crime Act 2009, autoriseert politie- en 

douanebeambten en geaccrediteerde financiële onderzoekers om onder bepaalde voorwaarden 

vermogensbestanddelen in beslag te nemen zonder dat een restraint order is uitgevaardigd. De 

betreffende bevoegdheden tot inbeslagname zijn nog niet in werking getreden.326 

 

6. Civielrechtelijk beslag & confiscatie 

 

6.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat  Civil recovery (civielrechtelijke ontneming) Deel 5 POCA  

Wanneer Vermoeden van wederrechtelijk verkregen voordeel (minstens 

£ 5000) 

240 POCA  

Tegen wie/wat In rem327: tegen eigendom dat (on)middellijk uit misdrijf 

(unlawful conduct) afkomstig is 

266 POCA  

Door wie Door de CPS, de NCA en de Serious Fraud Office (SFO).328 

Ontneming van vermogen (property) in civiele procedures 

voor de High Court en verbeurdverklaring (forfeiture) van 

contanten in civiele procedures voor een magistrates’ court. 

243 POCA  

Bewijs On the balance of probabilities dat vermogensbestanddelen 

(on)middellijk uit misdrijf afkomstig zijn 

241 POCA  

Instrumentarium Freezing order 

Interim receiving order 

Recovery order door de High Court 

Cash seizure and forfeiture (magistrates’ court) 

245A POCA 

246 POCA 

266 POCA 

 

6.2 Civiele ontnemingsprocedure 

 

De civiele ontnemingsprocedure is een in rem procedure329 die is geregeld in deel 5 van de POCA. 

Civiele ontneming kan worden toegepast wanneer kan worden aangetoond, on the balance of 

probabilities, dat vermogensbestanddelen (on)middellijk uit misdrijf (unlawful conduct) 

                                                 
324 Balch 2009, p. 7-8; artikel 41 lid 2 jo. 78 en 83 POCA. 
325 Artikel 45 lid 1 POCA, gewijzigd door de Serious Crime Act 2015. 
326 Zie artikel 55 Policing and Crime Act 2009 en Statutory Instruments 2014 No. 3101 (C. 135), Proceeds of Crime, 

The Policing and Crime Act 2009 (Commencement No. 9) Order 2014. Zie ook Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 240. 
327 King, Legal Studies 2014/34, p. 374. 
328 Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 168. 
329 King, Legal Studies 2014/34, p. 374. 
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afkomstig zijn.330 Een veroordeling voor een strafbaar feit is niet vereist en ook na een vrijspraak 

kan de route van civiele ontneming worden gevolgd.331 De ontnemingsprocedure wordt gestart op 

verzoek van een enforcement authority. Ingevolge de Serious Crime Act 2007 zijn dit de officier 

van justitie (de Crown Prosecution Service; CPS), de NCA of de SFO.332 De procedure vindt plaats 

voor de High Court en kan worden gebruikt voor alle typen vermogensbestanddelen, zoals giraal 

geld, vastgoed en vervoermiddelen.333 

De POCA spreekt in termen van recoverable property (verhaalbare vermogensbestanddelen) 

en associated property (geassocieerde vermogensbestanddelen). Artikel 304 lid 1 POCA bepaalt 

dat vermogensbestanddelen die uit misdrijf zijn verkregen worden gezien als verhaalbaar. 

Vermogensbestanddelen zijn niet langer verhaalbaar indien ze te goeder trouw door een derde 

tegen betaling worden verkregen (zie verder paragraaf 6.5).334 Onder geassocieerde 

vermogensbestanddelen vallen ‘innocently held’ vermogensbestanddelen die een fysieke of 

juridische link hebben met verhaalbare vermogensbestanddelen.335+336 

 

6.3 Property freezing orders 

 

De handhavingsautoriteit (enforcement authority) kan voor of na de start van de civiele 

ontnemingsprocedure de High Court verzoeken om een freezing order (bevriezingsbevel) uit te 

vaardigen om te bewerkstelligen dat vermogensbestanddelen van de betrokkene worden bevroren. 

De High Court mag een dergelijk bevriezingsbevel uitvaardigen indien aannemelijk is dat de 

vermogensbestanddelen waarop het bevriezingsbevel betrekking zou hebben recoverable of 

associated property is.337 

In de gevallen waarin niet duidelijk is wie de eigenaar van de vermogensbestanddelen is, mag 

de High Court een bevriezingsbevel uitvaardigen indien het gaat om associated property en de 

enforcement authority alle redelijke stappen heeft ondernomen om de identiteit van de eigenaar te 

achterhalen.338 

Wanneer de High Court een bevriezingsbevel heeft uitgevaardigd, kan deze Court ook een 

ontvanger aanstellen die de te realiseren vermogensbestanddelen in ontvangst dient te nemen. De 

                                                 
330 Unlawful conduct heeft ingevolge artikel 241 lid 1 POCA betrekking op strafbare gedragingen (“Conduct occurring 

in any part of the United Kingdom is unlawful conduct if it is unlawful under the criminal law of that part”). De civiele 

ontnemingsprocedure uit de POCA kan ook worden gestart wanneer de strafbare gedraging heeft plaatsgevonden 

buiten het VK. In dat geval geldt de aanvullende eis van dubbele strafbaarheid (artikel 240 lid 1 sub b en 241 lid 2 en 

3 POCA). 
331 Smith 2016, p. 32. 
332 Artikel 243 POCA; Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 168. 
333 National Crime Agency, Civil recovery and tax, <www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-

do/economic-crime/civil-recovery-and-tax>; Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 173. 
334 Artikel 308 lid 1 POCA; Smith 2016, p. 63. 
335 Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 175. 
336 Artikel 245 lid 1 POCA “(1) Associated property means property of any of the following descriptions (including 

property held by the respondent) which is not itself the recoverable property— 

(a)any interest in the recoverable property, 

(b)any other interest in the property in which the recoverable property subsists, 

(c)if the recoverable property is a tenancy in common, the tenancy of the other tenant, 

(d)if (in Scotland) the recoverable property is owned in common, the interest of the other owner, 

(e)if the recoverable property is part of a larger property, but not a separate part, the remainder of that property.” 
337 Artikel 245A lid 5 POCA. 
338 Artikel 245A lid 6 POCA. 
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High Court kan bevelen dat iedereen die dergelijke vermogensbestanddelen in zijn bezit heeft, 

deze overdraagt aan de ontvanger.339 

 

6.4 Interim receiving order 

 

De handhavingsautoriteit kan voor of na de start van de civiele ontnemingsprocedure de High 

Court verzoeken om een interim receiving order uit te vaardigen. Een dergelijk bevel heeft 

betrekking op het behoud (‘detention, custody or preservation’) van vermogensbestanddelen en 

het aanwijzen van een interim receiver.340 De High Court mag een dergelijk bevel uitvaardigen 

indien aannemelijk is dat de vermogensbestanddelen waarop het bevel betrekking zou hebben 

recoverable of associated property zijn.341 

In de gevallen waarin niet duidelijk is wie de eigenaar van de vermogensbestanddelen is, mag 

de High Court een interim receiving order uitvaardigen indien het gaat om associated property en 

de enforcement authority alle redelijke stappen heeft ondernomen om de identiteit van de eigenaar 

te achterhalen.342 

Artikel 245B POCA bevat een speciale regeling voor de gevallen waarin naast een interim 

receiving order ook een bevriezingsbevel is uitgevaardigd. Dit artikel bepaalt dat 

bevriezingsbevelen (deels) komen te vervallen wanneer samenloop bestaat met een interim 

receiving order. In die gevallen waarin alle vermogensbestanddelen waarop het bevriezingsbevel 

betrekking heeft, ook onderwerp zijn van een interim receiving order, zal het bevriezingsbevel 

komen te vervallen (‘set aside’). Indien het bevriezingsbevel ook betrekking heeft op 

vermogensbestanddelen die niet worden bestreken door de interim receiving order, komt het 

bevriezingsbevel niet te vervallen, maar worden de ‘dubbel belaste’ vermogensbestanddelen ervan 

uitgesloten.343 

 

6.5 Recovery orders 

 

Wanneer de High Court ervan overtuigd is dat de vermogensbestanddelen verhaalbaar zijn, dient 

de Court een zogenaamde recovery order (verhaalsbevel) uit te vaardigen. Een verhaalsbevel 

plaatst de vermogensbestanddelen onder beheer van een trustee for civil recovery (curator).344 

Deze curator wordt aangewezen door de High Court en is belast met het uitvoeren van het 

verhaalsbevel. De taakstelling van de curator bestaat ingevolge artikel 267 lid 3 POCA uit het 

bewaren (detention, custody or preservation) van relevante vermogensbestanddelen, en – indien 

het gaat om niet-geldelijke vermogensbestanddelen – het uitwinnen van de waarde van de 

vermogensbestanddelen ten behoeve van de handhavingsautoriteit. De curator treedt op namens 

de handhavingsautoriteit en dient gehoor te geven aan instructies die door deze organisatie worden 

gegeven.345 

De High Court mag geen verhaalsbevel uitvaardigen indien dit in strijd zou zijn met de Human 

Rights Act 1998. Een dergelijk bevel mag bovendien niet worden uitgevaardigd in een geval waarin 

                                                 
339 Artikel 245E en 245F POCA. 
340 De bevoegdheden van een interim receiver staan opgesomd in schema 6 van de POCA, zie bijlage 5. 
341 Artikel 246 lid 5 POCA. 
342 Artikel 246 lid 6 POCA. 
343 Artikel 245B lid 2 en 3 POCA. 
344 Artikel 266 POCA; Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 183. 
345 Voor een overzicht van de bevoegdheden van de curator, zie bijlage 5. 
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er sprake is van een vijftal cumulatieve omstandigheden. Een verhaalsbevel mag niet worden 

uitgevaardigd, indien 1) de betrokkene de vermogensbestanddelen te goeder trouw heeft verkregen 

en 2) hij na het verkrijgen van de vermogensbestanddelen stappen heeft ondernomen die hij niet 

zou hebben ondernomen indien hij deze vermogensbestanddelen niet had verkregen.346 Bovendien 

3) moet de betrokkene op het moment dat hij de stappen ondernam er niet van op de hoogte zijn 

geweest dat de vermogensbestanddelen verhaalbaar waren.347 Daarnaast 4) moet het, in het licht 

van de stappen die de betrokkene heeft ondernomen, nadelig voor hem zijn indien een 

verhaalsbevel zou worden uitgevaardigd. Hierbij komt de laatste omstandigheid, namelijk 5) dat 

het uitvaardigen van een verhaalsbevel ‘would not be just and equitable’.348+349 Ter illustratie: 

Smith stelt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een recovery order zal worden uitgevaardigd in het 

geval waarin een onschuldige derde een ‘criminele’ erfenis ontvangt en als gevolg daarvan afstand 

heeft gedaan van eigen vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld een woning), in de veronderstelling 

die, dankzij de erfenis, niet meer nodig te hebben. Het zou dan niet just and equitable zijn om de 

erfenis te confisqueren.350 

Bij de beoordeling van al deze vijf omstandigheden dient de High Court acht te slaan op 

enerzijds de omvang van het nadeel dat de betrokkene zou ondervinden indien een verhaalsbevel 

zou worden uitgevaardigd en anderzijds het belang van de handhavingsautorititeit om de 

vermogensbestanddelen te ontvangen.351 

 

6.6 Cash seizure and forfeiture 

 

Politie en douanebeambten kunnen contanten van £ 1000 of meer in beslag nemen indien er 

redelijke gronden zijn om te vermoeden dat dit geld verkregen is uit misdrijf of bestemd is voor 

misdrijf. Ze kunnen dit geld maximaal 48 uren in beslag houden. Daarna dienen ze naar een 

Magistrates’ Court te gaan voor een ‘further detention order’. De Magistrates’ Court kan het 

inbeslaggenomen geld vervolgens verbeurdverklaren (forfeiture) als de rechtbank van oordeel is 

                                                 
346 Of het moet zo zijn dat de betrokkene stappen heeft ondernomen voordat hij de vermogensbestanddelen ontving 

die hij niet zou hebben ondernomen indien hij niet had geloofd dat hij de vermogensbestanddelen zou verkrijgen. 
347 Ingevolge artikel 243 POCA moet de handhavingsautoriteit zowel de gedaagde als personen die wellicht over 

associated property beschikken op de hoogte stellen van de recovery order-procedure: 

“Proceedings for recovery orders in England and Wales or Northern Ireland 

1. Proceedings for a recovery order may be taken by the enforcement authority in the High Court against any 

person who the authority thinks holds recoverable property. 

2. The enforcement authority must serve the claim form— 

a. on the respondent, and 

b. unless the court dispenses with service, on any other person who the authority thinks holds any associated 

property which the authority wishes to be subject to a recovery order,  

wherever domiciled, resident or present. 

3. If any property which the enforcement authority wishes to be subject to a recovery order is not specified in 

the claim form it must be described in the form in general terms; and the form must state whether it is alleged 

to be recoverable property or associated property. 

4. The references above to the claim form include the particulars of claim, where they are served subsequently.” 
348 Artikel 266 lid 3 en 4 POCA. 
349 Derden die een tainted gift hebben ontvangen, vallen hier niet onder. 
350 Smith 2016, p. 63. 
351 Artikel 266 lid 6 POCA. Zie ook Smith 2016, p. 62-64 (‘Protection for victims’ and other third parties’ interests in 

property’). 
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dat het geld on the balance of probabilities uit misdrijf afkomstig is of bestemd is voor een 

misdrijf.352 

 

7. Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel  

 

Deel 6 POCA heeft betrekking op de uitoefening van fiscale bevoegdheden (exercise of revenue 

functions). Deze fiscale bevoegdheden kunnen worden ingezet wanneer er redenen zijn om te 

vermoeden dat een (rechts)persoon (deels) door strafbaar handelen inkomen, winst of voordeel 

heeft genoten en hiervan geen belastingaangifte is gedaan bij de Engelse belastingdienst 

(HMRC).353 Het doel van deze bevoegdheden is het creëren van een mogelijkheid om inkomen te 

belasten dat geen duidelijke legitieme oorsprong heeft: “All the Agency [NCA] has to show is that 

it has reasonable grounds to suspect criminal conduct (of whatever kind) and that there is income 

(however indirect) which flows from it. There is no need to trace the income.”354 

De NCA kan de fiscale bevoegdheden van de HMRC overnemen,355 maar enkel wanneer het 

gaat om inkomstenbelasting, kapitaalbelasting, vennootschapsbelasting, bijdragen aan de 

nationale verzekering, wettelijk betaald ziekteverlof, wettelijk ouderschapsverlof, wettelijk 

betaald adoptieverlof, en studentenleningen.356 Een strafrechtelijke veroordeling is niet vereist 

(vrijspraak vormt geen beletsel).357 Bovendien is niet vereist dat een vervolging ter zake van een 

strafbaar feit is gestart.358 Civiele en fiscale ‘ontneming’ kunnen zowel afzonderlijk van elkaar als 

gezamenlijk worden toegepast en sluiten bovendien toekomstige strafrechtelijke vervolging en 

strafrechtelijke confiscatie niet uit.359 

Deze fiscale poot van de POCA zal ook van belang zijn in geval van criminele erfenissen. 

Ingevolge artikel 321 POCA kan de NCA erfbelasting heffen360 als sprake is geweest van een 

overdracht zoals bedoeld in de Inheritance Tax Act 1984 en de waarde die is overgedragen (geheel 

of ten dele) te herleiden is tot criminele vermogensbestanddelen (criminal property). 

 

8. Samenwerkingsinstrumenten 

 

Artikel 74 en 141 POCA regelen handhaving van de POCA buiten het grondgebied van het 

Verenigd Koningrijk. Indien de officier van justitie het aannemelijk acht dat confisqueerbare 

vermogensbestanddelen zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, kan hij een Request for 

Assistance aan de Engelse Minister van Binnenlandse Zaken sturen, die vervolgens het verzoek 

kan doorsturen aan de overheid van het betreffende land.361 

De Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) Order 2005 en de Criminal 

Justice (International Co-operation) Act 1990 (Enforcement of Overseas Forfeitures) Order 2005 

                                                 
352 Rees, Fischer & Thomas 2015, p. 5; artikel 294-298 POCA  
353 Artikel 317 POCA. 
354 Fenech v SOCA [2014] STC 742; Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 202. 
355 Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 202. 
356 Income tax, capital gains tax, corporation tax, national insurance contributions, statutory sick pay, statutory 

maternity, paternity and adoption pay, student loans (artikel 323 POCA). 
357 Artikel 240 lid 2 POCA; Rees, Fisher & Thomas 2015, p. 202. 
358 Artikel 240 lid 2 POCA. 
359 Smith 2016, p. 32; NCA, Civil recovery and tax, <www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-

do/economic-crime/civil-recovery-and-tax>. 
360 De percentages zijn te vinden in artikel 7 en schema 1 van de Inheritance Tax Act 1984 
361 Zie ook Smith 2016, p. 66. 
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maken restraint van vermogensbestanddelen die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden 

mogelijk indien hierom door een buitenlandse handhavingsautoriteit wordt verzocht. De 

tenuitvoerlegging van buitenlandse forfeiture orders wordt eveneens geregeld in deze 

instrumenten.362 

 

9. Mate van succesvol beslag en confiscatie  

 

In beginsel zijn de respondenten van Engeland (en Wales)  succesvol bij het in beslag nemen en 

confisqueren van voorwerpen met een vermoedelijk criminele herkomst. De standaardsituaties 

leveren in Engeland (en Wales)  geen problemen op, omdat in die gevallen de civiele procedure 

uitkomst biedt. Met andere woorden, het wettelijk kader biedt voldoende mogelijkheden om tot 

confiscatie van voorwerpen met een (vermoedelijk) crimineel vermogen over te kunnen gaan. 

Toch geven de respondenten van Engeland (en Wales)  ook aan dat zij bij de 

confiscatieprocedure belemmerd worden. Volgens een van de respondenten van Engeland (en 

Wales)  is dat voornamelijk te wijten aan het aantal zaken in verhouding tot de slechts beperkt 

beschikbare middelen.  

 

10. Conclusie  

 

Met de invoering van de POCA is getracht om de bestaande Engelse confiscatie- en 

witwaswetgeving te consolideren in één overkoepelende wet. Het resultaat is een wet met ruim 

vijfhonderd bepalingen en een lange lijst met wijzigingen die de afgelopen jaren zijn 

geïmplementeerd. De POCA bevat drie confiscatiepijlers: strafrechtelijk, civielrechtelijk en 

fiscaalrechtelijk.  

Ten aanzien van de in de inleiding beschreven vier standaardsituaties kan het volgende worden 

opgemerkt. Vermogensbestanddelen die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld 

(met inbegrip van tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen) kunnen via de 

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, ook indien niet duidelijk is wie de eigenaar van de vermogensbestanddelen is. Artikel 

246 lid 6 POCA maakt in deze gevallen ook een interim receiving order mogelijk. Vervolgens 

kunnen de vermogensbestanddelen via een recovery order in beslag worden genomen (zie 

paragraaf 6.3-6.5). Specifieke vermelding verdient nog de bevoegdheid van politie- en 

douanebeambten 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 verkregen is uit of bestemd is voor misdrijf 

(zie paragraaf 6.6). 

Erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare 

activiteiten van de erflater 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. 

Ingeval van zogenaamde windhappers (personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd 

inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben), kan het inkomen via de fiscaalrechtelijke 

tak van de POCA worden belast, eventueel naast een civielrechtelijk confiscatietraject. 

                                                 
362 Zie ook de Crime (International Co-operation) Act 2003 (Commencement No. 1) Order 2004 en de Proceeds of 

Crime Act 2002 (External Requests and Orders) (Amendment) Order 2016. Verder: Smith 2016, p. 64-65. 
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Hoofdstuk 4 

 

Inbeslagneming en confiscatie in Ierland 
 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de Ierse wet- en regelgeving inzake beslag en confiscatie centraal. Met de 

uiteenzetting van de Ierse wet- en regelgeving wordt getracht een eerste antwoord te formuleren 

op de deelvragen 1, 2 en 3 van dit onderzoek.363 Deze deelvragen luiden als volgt. 

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? 

Het onderstaande vormt het resultaat van desk research, waarbij gebruik is gemaakt van doctrine, 

wetgeving, jurisprudentie en empirische gegevens. Ter toetsing van de bevindingen en ter 

opvulling van daarin geïdentificeerde leemtes is gecorrespondeerd met een autoriteit op het gebied 

van beslag en ontneming in Ierland, Colin King, senior lecturer aan de University of Sussex. 

Daarnaast is input gegeven door Francis H. Cassidy (Eurojust) en Michael Brady, hoofd van de 

asset seizing unit van het Ierse Openbaar Ministerie. 

In het navolgende wordt allereerst het wettelijk en institutioneel kader beslag en confiscatie uit 

de doeken gedaan, waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan de organisaties die zich 

bezighouden met beslag en ontneming (paragraaf 2). Daarna wordt ingegaan op de strafrechtelijke 

confiscatie (paragraaf 3). Tevens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om criminele 

opbrengsten te confisqueren aan de hand van de Ierse witwasregelgeving (paragraaf 4). In 

paragraaf 5 wordt het strafrechtelijk beslag in kaart gebracht. Vervolgens wordt een overzicht 

gegeven van de mogelijkheden om tot civielrechtelijk beslag en confiscatie over te gaan (paragraaf 

6), waarna de belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel wordt besproken (paragraaf 7). De 

samenwerkingsinstrumenten komen aan bod in paragraaf 8. Dit hoofdstuk sluit af met een 

conclusie waarin tevens aandacht wordt besteed aan de in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek 

genoemde ‘standaardsituaties’ (paragraaf 9). 

 

                                                 
363 Deelvraag 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?) en 5 (In welke mate zijn de verschillen in uitvoering en succes (in de in 

subvraag 4 bedoelde zin) tussen de landen gerelateerd aan de verschillen in regelgeving en instrumentarium?) kunnen 

vanwege het uitblijven van respons op de vragenlijsten niet worden beantwoord. Zie nader hoofdstuk 1 voor een 

(methodologische verantwoording).  
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2. Het wettelijke en institutionele kader 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Ierland kent een drietal confiscatieregimes: strafrechtelijk, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk.364 

Tot vóór 1996 was confiscatie van crimineel vermogen in Ierland enkel mogelijk via de 

strafrechtelijke weg, geregeld in de Criminal Justice Act 1994 (CJA 1994). Deze wet is van 

toepassing op de confiscatie van wederrechtelijk verkregen voordeel en kent bovendien specifieke 

regimes, met wettelijke assumpties (zie hieronder paragraaf 3.2.1 en 3.2.2), voor de confiscatie 

van vermogen dat is gegenereerd door drugshandel of dat samenhangt met financiering van 

terrorisme. De CJA 1994 is gedurende de afgelopen 26 jaar meerdere malen ingrijpend gewijzigd, 

o.a. door de Criminal Justice Act 1994 (Section 46(6)) Regulations 1996, de Criminal Justice Act 

1999 (CJA 1999), de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005, de Criminal Justice Act 2006 

(CJA 2006), Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008, Criminal Justice (Money Laundering 

and Terrorist Financing) Act 2010 en de Criminal Procedure Act 2010. 

Bevoegdheden voor civiele confiscatie van wederrechtelijk verkregen voordeel werden, samen 

met een arsenaal aan andere maatregelen bedoeld om georganiseerde misdaad te bestrijden, 

ingevoerd naar aanleiding van twee geruchtmakende, aan drugshandel gerelateerde moordzaken 

in 1996.365 In augustus van dat jaar trad daartoe de Proceeds of Crime Act 1996 (POCA 1996) in 

werking. Niet alleen het Verenigd Koningrijk, maar ook Ierland kent dus een POCA. 

De civiele en strafrechtelijke confiscatieregimes zijn verder uitgebouwd en versterkt door de 

Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005 en de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016.  

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van belasting van crimineel vermogen. Deze route is 

geregeld in de Criminal Assets Bureau Act 1996, de Taxes Consolidation Act 1997 en de 

Disclosure of Certain Information For Taxation and Other Purposes Act.  

 

2.2 Institutioneel kader 

 

Het Criminal Assets Bureau (CAB) is een onafhankelijke, multi-institutionele organisatie die in 

1996 werd opgericht en is belast met de toepassing van de POCA 1996.366 De medewerkers zijn 

afkomstig uit onder andere de politie, de belastingdienst, de douane, het ministerie van sociale 

zaken en het ministerie van justitie en gelijkheid.367 Het CAB heeft als doelstelling om winsten uit 

criminaliteit te identificeren, te traceren en te confisqueren.368 Hiertoe onderneemt het CAB alle 

noodzakelijke stappen om vermogensbestanddelen die – daadwerkelijk of vermoedelijk – uit 

misdrijf afkomstig zijn te confisqueren, te bevriezen en/of in beslag te nemen. Daarnaast dient het 

CAB er ook voor te zorgen dat criminele winsten belast worden, en faciliteert het CAB het 

onderzoek naar en de beoordeling van aanspraken op sociale zekerheid door personen die zich 

bezighouden met criminele activiteiten.369  

                                                 
364 Interview met King. Er is geen sprake van een specifieke onderlinge hiërarchie tussen de drie confiscatieregimes. 

Een systeem van voorrangsregels bestaat evenmin. Zie evenwel ook par. 6.3.3. 
365 Het ging om twee zaken waarin de twee slachtoffers door een terroristische onderscheidenlijk criminele organisatie 

om het leven waren gebracht (King 2014, p. 144). Zie ook Campbell, The Journal of Criminal Law 2007/71, p. 442. 
366 Artikel 3 Criminal Assets Bureau Act 1996; and Vettori 2006, p. 73. 
367 Annual Report An Garda Síochána 2014, p. 4. 
368 Artikel 4 Criminal Assets Bureau Act 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
369 Artikel 5 Criminal Assets Bureau Act 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
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In het kader van strafrechtelijke confiscatie speelt het Ierse Openbaar Ministerie (Prosecution 

Service) een belangrijke rol. Wanneer de betrokkene is veroordeeld ter zake van een strafbaar feit, 

kan het OM zich tot de rechter wenden met het verzoek om vast te stellen of de betrokkene 

voordeel heeft genoten.370 

  

3. Strafrechtelijke confiscatie 

 

3.1 Verkorte weergave 

 

 Beschrijving Artikel 

Wat  Criminal confiscation (strafrechtelijke ontneming); 

waardeconfiscatie en indien nodig objectconfiscatie. 
CJA 1994 
Artikel 20 CJA 1994 

Wanneer/geval Veroordeling strafbaar feit.  Artikel 4, 8A en 9 CJA 

1994 
Tegen wie/wat De veroordeelde (in personam). Artikel 4, 8A en 9 CJA 

1994 
Door wie De District Court (drugsfeiten). 

De District Court op verzoek van de officier van justitie 

(andere strafbare feiten, inclusief financiering van terrorisme). 
De High Court op verzoek van de officier van justitie wanneer 

de betrokkene is overleden of gevlucht. 

Artikel 4 lid 1  
Artikel 8A lid 1 en 

artikel 9 lid 1 CJA 1994 
Artikel 13 CJA 1994 jo. 

artikel 4 lid 3 CJA 

1994/1999 
Bewijs Balance of probabilities dat de veroordeelde voordeel heeft 

genoten uit misdrijf. 
Artikel 4 lid 6, artikel 

8A lid 6 en artikel 9 lid 

7 CJA 1994 
Instrumentarium Conficatiebevelen (confiscation orders). 

Verbeurdverklaring hulpmiddelen misdrijf onttrekking illegale 

goederen (forfeiture). 

Artikel 4 and 9 CJA 

1994 
Artikel 61 CJA 1994 

 

3.2 Tripartiete structuur strafrechtelijke confiscatie CJA 1994 

Strafrechtelijke confiscatie is mogelijk in geval van veroordeling ter zake van een misdrijf 

(offence).371 In de strafrechtelijke ontnemingszaak moet on the balance of probabilities worden 

bewezen dat de veroordeelde voordeel heeft genoten van dat misdrijf.372 Een confiscatiebevel 

wordt op verzoek van de officier van justitie uitgevaardigd door de District Court (de rechtbank). 

In de gevallen waarin de betrokkene is overleden of is gevlucht, is de High Court de bevoegde 

instantie.373 

In de CJA 1994 wordt onderscheid gemaakt tussen confiscatiebevelen met betrekking tot 1) 

drugsgerelateerde feiten, 2) financiering van terrorisme en 3) andere strafbare feiten. Deze 

tripartiete structuur wordt in de volgende drie sub-paragrafen uiteengezet. 

                                                 
370 Artikel 4 en 9 CJA 1994. 
371 Het Ierse recht kent een tweedeling in misdrijven die refereert aan de absolute competentie van de rechtbanken: in 

het geval van summary offences, de minder ernstige vergrijpen, is een rechtbank zonder jury de bevoegde instantie 

(District Court). De District Court rechter kan ingevolge artikel 11 CJA 1994 niet meer dan één jaar gevangenisstraf 

opleggen (of maximaal twee jaar in de gevallen waarin iemand terechtstaat voor meerdere summary offences). 

Indictable offences, de zwaardere vergrijpen en alle common law delicten, worden (doorgaans) afgedaan door een 

rechtbank met een jury (Circuit Criminal Court of de Central Criminal Court). 

(<www.citizensinformation.ie/en/justice/criminal_law/criminal_offences/classification_of_crimes_in_criminal_case

s.html>) 
372 Artikel 4 en 9 lid 2 CJA 1994. 
373 Artikel 13 CJA 1994, gewijzigd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
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3.2.1 Confiscatie en drugsgerelateerde misdrijven 

De CJA 1994 kent een specifiek confiscatieregime voor aan drugshandel gerelateerde 

misdrijven.374+375 Wanneer iemand ter zake van een dergelijk feit is veroordeeld, dient de 

rechtbank ambtshalve vast te stellen of de betrokkene voordeel heeft genoten uit deze feiten.376+377 

Dit gebeurt in een procedure die gezien wordt als onderdeel van de strafrechtelijke procedure.378 

De rechtbank mag besluiten om een dergelijke vaststelling niet te maken indien ze aannemelijk 

acht dat het bedrag dat zou kunnen worden geconfisqueerd, gezien de huidige middelen van de 

betrokkene en alle andere omstandigheden van het geval, dermate laag is dat dit het starten van 

een confiscatieprocedure niet rechtvaardigt.379 

 Met betrekking tot drugsgerelateerde feiten kent de Ierse wet een aantal juridische assumpties 

waarvan de rechter moet uitgaan, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat ze incorrect zijn of dat 

toepassing een ernstig risico van onrechtvaardigheid zou opleveren.380 Wanneer de rechter een of 

meer van deze in artikel 5 lid 4 CJA 1994 opgesomde vermoedens niet toepast bij de vaststelling 

of, en zo ja, hoeveel, voordeel door de betrokkene is genoten, dient dit bovendien gemotiveerd te 

worden aangeven.381 

Wanneer sprake is van een veroordeling voor een drugsgerelateerd feit, mag de rechter 

aannemen dat het vermogen waarover de betrokkene sinds zijn veroordeling de beschikking heeft 

gehad en enig vermogen dat in de zes jaren voorafgaand aan de start van de proceedings382 aan 

                                                 
374 Met een ‘drug trafficking offence’ wordt ingevolge artikel 3 CJA 1994 (gewijzigd door de CJA 2006 en de Criminal 

Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010) kort gezegd gedoeld op het vervaardigen, produceren, 

bereiden, binnen of buiten het grondgebied van de Ierse Republiek brengen, (aan bieden om te) verstrekken, 

distribueren of vervoeren van drugs zoals bedoeld in artikel 5 Misuse of Drugs Act 1977 (gewijzigd door de CJA 

1999). Hieronder vallen ook: het bezit van drugs ten behoeve van wederrechtelijke verkoop of verstrekking (artikel 

15 Misuse of Drugs Act 1977), het bezit van drugs met een marktwaarde van meer dan €13.000 (zie Euro Changeover 

(Amounts) Act 2001) ten behoeve van wederrechtelijke verkoop of verstrekking (artikel 15A Misuse of Drugs Act 

1977, ingevoegd door de CJA 1999), het importeren van drugs met een marktwaarde van meer dan €13.000 in strijd 

met artikel 5 Misuse of Drugs Act 1977 (artikel 15B Misuse of Drugs Act 1977, ingevoegd door de CJA 2006), en 

deelneming aan dergelijke feiten buiten het grondgebied van de Ierse Republiek (artikel 20 Misuse of Drugs Act 1977). 

Daarnaast wordt ook enig misdrijf uit deel 2 van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) 

Act 2010 gezien als drug trafficking offence, indien deze witwasgedragingen samenhingen met 

vermogensbestanddelen (on)middellijk verkregen uit drugshandel. 
375 Zie bijlage 6 voor de tekst van artikel 4 CJA 1994 (gewijzigd door de CJA 1999). 
376 Artikel 4 lid 1 CJA 1994. De CJA 1994 bevatte vóór 1999 niet een verplichting voor de rechtbank om na 

veroordeling ter zake van een drugsfeit ook vast te stellen of de veroordeelde voordeel uit dit feit had genoten. Deze 

verplichting is ingevoerd door de CJA 1999. 
377 De plicht om ambtshalve vast te stellen of de veroordeelde voordeel heeft genoten geldt niet wanneer de 

veroordeelde is overleden of gevlucht (zie artikel 3 lid 3 CJA 1994, gewijzigd door de CJA 1999). In dergelijke 

gevallen is de High Court bevoegd om in voorkomend geval op verzoek van de officier van justitie een 

confiscatiebevel uit te vaardigen. 
378 Interview Cassidy en Brady. Zie ook artikel 3 lid 17 sub (f) CJA 1994: “proceedings for an offence are concluded, 

(i) when the defendant is acquitted on all counts; (ii) if he is convicted on one or more counts, but no application for 

a confiscation order is made against him or the court decides not to make a confiscation order in his case; or (iii) if a 

confiscation order is made against him in connection with those proceedings, when the order is satisfied” (cursivering 

onzerzijds). 
379 Artikel 4 lid 2 CJA 1994 gewijzigd door de CJA 1999. 
380 Artikel 5 lid 2 CJA 1994. 
381 Artikel 5 lid 3 CJA 1994. 
382 De vervolging (proceedings) kan ingevolge artikel 3 lid 16 sub e CJA 1994 op twee momenten aanvangen: 1) 

wanneer een oproep om voor de rechtbank te verschijnen (summons) of een arrestatiebevel (warrant for arrest) wordt 
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hem is overgedragen, door de betrokkene ontvangen is als betaling/beloning in relatie tot 

drugshandel. Ditzelfde vermoeden geldt voor uitgaven die de betrokkene gedurende deze periode 

heeft gedaan; deze worden geacht te zijn gefinancierd uit crimineel vermogen.383 Bovendien wordt 

er bij het waarderen van als beloning ontvangen vermogensbestanddelen van uitgegaan dat deze 

vermogensbestanddelen door de betrokkene vrij van aanspraken zijn ontvangen (“free of any other 

interests in it”).384 Deze vermoedens zijn voor tegenspraak vatbaar.385 

Indien de rechtbank ingevolge artikel 4 lid 1 CJA 1994 heeft vastgesteld dat de betrokkene 

geen voordeel heeft genoten uit drugshandel of indien de rechtbank conform artikel 4 lid 2 CJA 

1994 heeft besloten een dergelijke vaststelling in het geheel niet te maken, kan de officier van 

justitie, binnen zes jaar tellend vanaf de datum waarop de betrokkene in eerste aanleg is 

veroordeeld,386 de rechtbank verzoeken om (alsnog) een (nieuwe) voordeelsvaststelling te maken. 

Dit is mogelijk wanneer de officier van justitie bewijs heeft waarop de rechtbank bij het maken 

van de eerdere vaststelling, of bij de weigering om een vaststelling te maken, geen acht heeft 

geslagen, maar welk bewijs tot een andere uitkomst had geleid als de rechtbank het wel in 

overweging had kunnen nemen.387 Indien de rechtbank dit ook aannemelijk acht, zal ze een 

(nieuwe) vaststelling maken met betrekking tot de vraag of de betrokkene voordeel heeft genoten 

uit drugshandel en ingevolge artikel 4 lid 4 CJA 1994 het te confisqueren bedrag vaststellen. 

Vervolgens staat het de rechtbank vrij om al dan niet een confiscatiebevel uit te vaardigen.388 De 

rechtbank mag bij de beoordeling van het verzoek van de officier van justitie acht slaan op iedere 

betaling of andere beloning die de betrokkene heeft ontvangen op of na de datum van de eerdere 

voordeelsvaststelling, mits de officier van justitie aantoont dat deze vermogensbestanddelen door 

de betrokkene zijn ontvangen in verband met drughandel gepleegd door de betrokkene of een ander 

op of voor die datum.389 Met betrekking tot het bewijs dat betrekking heeft op deze betalingen of 

andere beloningen, past de rechtbank niet de hierboven uiteengezette wettelijke assumpties uit 

artikel 5 CJA 1994 toe.390  

 

3.2.2 Confiscatie en financiering van terrorisme 

De Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 voegde aan de CJA 1994 een apart 

confiscatieregime toe dat specifiek ziet op aan financiering van terrorisme gerelateerde feiten.391 

In het geval van financiering van terrorisme, bestaat een uitgebreide basis voor ontneming die 

overeenkomt met die voor drugshandel.  

Wanneer iemand veroordeeld is ter zake van een of meer aan financiering van terrorisme 

gerelateerde feiten, kan de officier van justitie de rechtbank verzoeken om vast te stellen of de 

betrokkene de beschikking heeft over fondsen die kunnen worden ontnomen.392 Fondsen worden 

                                                 
uitgevaardigd met betrekking tot een strafbaar feit, en 2) wanneer een in hechtenis genomen persoon wordt 

aangeklaagd (charged) zonder eerder uitgevaardigd arrestatiebevel. 
383 Artikel 5 lid 4 sub a en b CJA 1994; Vettori 2006, p. 70. 
384 Artikel 5 lid 4 sub c CJA 1994. 
385 Artikel 5 lid 2 CJA 1994. 
386 Artikel 7 lid 6 CJA 1994. 
387 Artikel 7 lid 1 en 2 CJA 1994, gewijzigd door de CJA 1999. 
388 Artikel 7 lid 3 CJA 1994, gewijzigd door de CJA 1999. 
389 Artikel 7 lid 4 CJA 1994, gewijzigd door de CJA 1999. 
390 Artikel 7 lid 5 CJA 1994. Zie verder hieronder par. 3.3 e.v. 
391 Voor de definitie van een offence of financing terrorism zie bijlage 6 (artikel 13 Criminal Justice (Terrorist 

Offences) Act 2005). 
392 Artikel 8A lid 1 en 4 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
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ingevolge de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 gedefinieerd als 1) 

vermogensbestanddelen in elke vorm, tastbaar of ontastbaar, roerend of onroerend, ongeacht de 

wijze waarop ze zijn verkregen, en 2) enig juridisch document of instrument, waaronder ook 

elektronische of digitale vormen worden begrepen, waaruit eigendom van of aandeel in enig 

vermogensbestanddeel blijkt, inclusief, maar niet beperkt tot, bancaire kredieten, traveller’s 

cheques, bank cheques, postwissels, aandelen, zekerheden, obligaties, en documentair krediet.393 

Fondsen die geconfisqueerd kunnen worden onder de CJA 1994 zijn fondsen die zijn gebruikt 

of zijn bedoeld voor gebruik in verband met financiering van terrorisme, of fondsen die de 

opbrengst van dergelijke misdrijven vormen.394 Indien de rechtbank vaststelt dat de betrokkene 

dergelijke fondsen bezit, zal de rechtbank het te confisqueren bedrag vaststellen en een 

confiscatiebevel uitvaardigen.395 

Bij het vaststellen van de totaalwaarde van de fondsen waarover de betrokkene beschikt, maakt 

de rechtbank – evenals het geval is bij het confiscatieregime voor drugsgerelateerde feiten – 

gebruik van een aantal wettelijke assumpties. De rechtbank moet van deze vermoedens uitgaan, 

tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat ze incorrect zijn of dat toepassing een ernstig risico van 

onrechtvaardigheid zou opleveren.396 Wanneer de rechtbank een of meer van deze in artikel 8B lid 

2 CJA 1994 opgesomde vermoedens niet toepast, dient dit bovendien gemotiveerd te worden 

aangegeven.397 

De wettelijke assumpties luiden als volgt. Fondsen waarvan de rechtbank aannemelijk acht dat 

ze in het bezit zijn geweest van de betrokkene op enig moment na zijn veroordeling, worden geacht 

te zijn ontvangen of verzameld door de betrokkene ten behoeve van het gebruik398 in verband met 

financiering van terrorisme of als opbrengst van een terroristisch misdrijf. Ditzelfde vermoeden 

geldt voor fondsen waarvan de rechtbank het aannemelijk acht dat ze aan de betrokkene zijn 

overgedragen in de zes jaar voorafgaand aan het moment waarop proceedings tegen hem werden 

gestart.399 Uitgaven die de betrokkene gedurende deze periode heeft gedaan worden ook vermoed 

te zijn gefinancierd uit confisqueerbare fondsen. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat alle 

confisqueerbare fondsen in het bezit van de betrokkene vrij zijn van aanspraken (“free of any other 

interests in them”).400 

Indien de rechtbank ingevolge artikel 8A CJA 1994 heeft vastgesteld dat de betrokkene geen 

confisqueerbare fondsen in zijn bezit heeft, kan de officier van justitie, binnen zes jaar tellend 

vanaf de datum waarop de betrokkene is veroordeeld,401 de rechtbank verzoeken om een nieuwe 

vaststelling te maken. Dit is mogelijk wanneer de officier van justitie bewijs heeft waarop de 

rechtbank bij het maken van de eerdere vaststelling geen acht heeft geslagen, maar welk bewijs tot 

                                                 
393 Artikel 12 Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005:  

“funds’ means  

(a) assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and  

(b) any legal document or instrument in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or any interest 

in, any asset, including, but not limited to, a bank credit, traveller's cheque, bank cheque, money order, share, security, 

bond, draft and letter of credit.” 
394 Artikel 8A lid 2 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
395 Artikel 8A lid 5 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
396 Artikel 8B lid 3 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
397 Artikel 8B lid 4 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
398 Hierbij is niet van belang of de fondsen ook daadwerkelijk zijn gebruikt voor financiering van terrorisme. 
399 Artikel 8B lid 2 sub a CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
400 Artikel 8B lid 2 sub b en c CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
401 Artikel 8D lid 6 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
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een andere uitkomst had geleid als de rechtbank het wel in overweging had kunnen nemen.402 

Indien de rechtbank dit ook aannemelijk acht, zal ze een nieuwe vaststelling maken met betrekking 

tot de vraag of de betrokkene confisqueerbare fondsen bezit en ingevolge artikel 8A lid 5 CJA 

1994 het te confisqueren bedrag vaststellen. Vervolgens staat het de rechtbank vrij om al dan niet 

een confiscatiebevel uit te vaardigen.403 

De rechtbank mag bij de beoordeling van het verzoek van de officier van justitie acht slaan op 

alle fondsen die de betrokkene bezat op of na de datum van de eerdere vaststelling, mits de officier 

van justitie aannemelijk maakt dat deze fondsen verband houden met financiering van terrorisme 

gepleegd door de betrokkene op of voor die datum of door een ander.404 Wat betreft het bewijs dat 

betrekking heeft op deze in de vorige zin genoemde fondsen, past de rechtbank niet de hierboven 

uiteengezette wettelijke assumpties uit artikel 8B CJA 1994 toe.405  

  

3.2.3 Confiscatie en overige misdrijven 

Indien de officier van justitie het vermoeden heeft dat de betrokkene voordeel heeft genoten van 

een misdrijf – dat niet gerelateerd is aan drugshandel of financiering van terrorisme – waarvoor 

hij is veroordeeld, of voordeel heeft genoten van een misdrijf dat door de rechtbank relevant is 

geacht bij de bepaling van de straf(maat), kan de officier de rechtbank eveneens verzoeken een 

confiscatiebevel uit te vaardigen.406 In deze gevallen gelden bij het vaststellen van het te 

confisqueren bedrag geen wettelijke vermoedens.  

 

3.3 Vaststellen confiscatiebedrag 

 

3.3.1 Confiscatiebedrag 

Zoals hierboven uiteengezet, wordt het criminele vermogen van – de ter zake van drugshandel en 

financiering van terrorisme – veroordeelde betrokkene vastgesteld met behulp van een aantal 

wettelijke assumpties. Deze assumpties gelden niet wanneer betrokkene is veroordeeld ter zake 

van een strafbaar feit dat buiten de sfeer van drugshandel en financiering van terrorisme ligt. In 

alle situaties zal het bewijs van het genoten voordeel moeten worden geleverd on the balance of 

probabilities.  

Bij het opstellen van een confiscatiebevel houdt de rechtbank rekening met boetes, andere 

betalingsverplichtingen en verbeurdverklaringen (forfeiture orders) onder artikel 30 van de Misuse 

of Drugs Act 1977 of artikel 62 CJA 1994, die zijn opgelegd in verband met het strafbare feit 

waarvoor de betrokkene is veroordeeld.407  

Het te confisqueren bedrag wordt gelijkgesteld aan het bedrag dat de betrokkene volgens de 

rechter aan voordeel heeft genoten.408 Echter, wanneer de rechtbank het aannemelijk acht dat het 

bedrag dat daadwerkelijk kan worden geconfisqueerd op het moment dat het confiscatiebevel 

wordt uitgevaardigd lager is dan het genoten voordeel of de totaalwaarde van de in het kader van 

financiering van terrorisme confisqueerbare fondsen, dan zal de rechter het te confisqueren bedrag 

                                                 
402 Artikel 8D lid 2 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
403 Artikel 8D lid 3 sub b CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
404 Artikel 8D lid 4 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
405 Artikel 8D lid 5 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. Zie verder hieronder 

par. 3.3 e.v. 
406 Artikel 9 lid 1 en 2 CJA 1994. Zie verder hieronder par. 3.3 e.v. 
407 Artikel 12 lid 3 CJA 1994. 
408 Zie par. 3.2.1 en 3.2.2 over de wettelijke assumpties die gelden in geval van drugshandel en financiering van 

terrorisme. 
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aanpassen aan het daadwerkelijk confiscabele vermogen.409 Indien later blijkt dat de betrokkene 

over meer vermogen(sbestanddelen) beschikt dan eerder vermoed, kan het confiscatiebedrag 

worden aangepast.410 

 

3.3.2 Herevaluatie genoten voordeel (drugshandel en financiering terrorisme) 

De confiscatieregimes voor drugshandel en financiering van terrorisme kennen een specifiek 

correctiemechanisme dat een herevaluatie van het door de rechtbank vastgestelde genoten voordeel 

mogelijk maakt. 

Indien de officier van justitie vermoedt dat de waarde van het door de betrokkene genoten 

voordeel/de fondsen hoger ligt dan het door de rechter vastgestelde voordeel, kan de officier van 

justitie de rechter verzoeken om de omvang van het genoten voordeel/de fondsen opnieuw te 

beoordelen. De officier kan een dergelijk verzoek tot zes jaar na de veroordeling van de betrokkene 

ter zake van een of meerdere aan drugshandel of financiering van terrorisme gerelateerde feiten 

indienen.411  

Indien de ontneming betrekking heeft op voordeel uit drugshandel, mag de rechtbank bij deze 

herevaluatie acht slaan op elke betaling of andere beloning die de betrokkene heeft ontvangen 

sinds de oorspronkelijke vaststelling van het genoten voordeel, mits de officier aantoont dat deze 

recente vermogensbestanddelen zijn ontvangen in verband met drugshandel, gepleegd door de 

betrokkene of een andere persoon vóór de datum waarop de rechtbank oorspronkelijk het genoten 

voordeel vaststelde. Indien de ontneming verband houdt met financiering van terrorisme, mag de 

rechtbank bij de beoordeling van het verzoek van de officier van justitie acht slaan op alle fondsen 

die de betrokkene bezat op of na de datum van de eerdere vaststelling, mits de officier van justitie 

aantoont dat deze fondsen verband houden met financiering van terrorisme gepleegd door de 

betrokkene op of vóór die datum of door een ander.412  

Bij de vaststelling van dit ‘recente’ voordeel of deze ‘recente’ fondsen, worden de hierboven 

in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 beschreven wettelijke vermoedens uit artikel 5 lid 4 en artikel 8B lid 2 

CJA 1994 niet toegepast. Als blijkt dat de waarde van het genoten voordeel dan wel de 

confisqueerbare fondsen inderdaad groter is dan oorspronkelijk vastgesteld, kan de rechter dit 

aanpassen in het confiscatiebevel.413 Deze gang van zaken maakt het confisqueren van 

vervolgprofijt mogelijk. Ook in dit geval wordt (echter) weer rekening gehouden met het 

daadwerkelijk confisqueerbare vermogen.414 

 

3.3.3 Aanpassing confiscatiebedrag 

Het confiscatiebedrag dat in het confiscatiebevel staat vermeld, kan op een later moment nog 

worden aangepast, wanneer blijkt dat de betrokkene over meer vermogen (realisable property) 

beschikt dan aanvankelijk werd gedacht of wanneer blijkt dat zijn vermogen sindsdien in waarde 

                                                 
409 Artikel 6 lid 1 en 2 CJA 1994 (drugsgerelateerde misdrijven) jo. artikel 8C CJA 1994, ingevoegd door de Criminal 

Justice (Terrorist Offences) Act 2005 (financiering van terrorisme) jo. artikel 9 lid 6 CJA 1994 (overige misdrijven). 
410 Zie par. 3.3.3. 
411 Artikel 8 lid 2 en 11 CJA 1994 jo. artikel 8E lid 2 en 11 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist 

Offences) Act 2005. 
412 Artikel 8E lid 8 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
413 Artikel 8 lid 2, 3, 4, 8-10 CJA 1994 en artikel 8E lid 2, 3, 4, 8-10 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice 

(Terrorist Offences) Act 2005. 
414 Artikel 8 lid 5 CJA 1994 en artikel 8E lid 5 CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) 

Act 2005. 
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is toegenomen. Dit geldt voor confiscatiebevelen met betrekking tot alle typen misdrijven, dus niet 

enkel in geval van drugshandel en financiering van terrorisme.  

Artikel 18 CJA 1994 spreekt over ‘realisable property’, waarmee ingevolge artikel 3 CJA 1994 

wordt gedoeld op: vermogensbestanddelen van de betrokkene en vermogensbestanddelen van een 

persoon aan wie de betrokkene (in)direct een gift, waarop de CJA 1994 van toepassing is, heeft 

gedaan.415 Giften in de zin van de CJA 1994 zijn op drie verschillende manieren gedefinieerd. 

Wanneer het gaat om drugshandel valt een gift onder de CJA 1994 indien 1) zij door de 

betrokkene is gedaan in de zes jaren voorafgaand aan de start van de proceedings; of 2) zij door 

de betrokkene is gedaan op een willekeurig moment en het ging om vermogensbestanddelen die 

door de betrokkene zijn ontvangen in verband met drugshandel gepleegd door hem of door een 

ander.416 

Als het gaat om een misdrijf dat betrekking heeft op financiering van terrorisme valt een gift 

onder de CJA 1994 indien 1) zij door de betrokkene is gedaan in de zes jaren voorafgaand aan de 

start van de proceedings; of 2) zij door de betrokkene is gedaan op een willekeurig moment en het 

ging om vermogensbestanddelen die door de betrokkene zijn ontvangen in verband met 

financiering van terrorisme gepleegd door hem of door een ander..417 

Wat andere misdrijven betreft, valt een gift onder de CJA 1994 indien 1) ze door de betrokkene 

op enig moment na het plegen van het misdrijf is gedaan, of wanneer het om meerdere misdrijven 

gaat, een gift gedaan na het plegen van chronologisch bezien het eerste misdrijf, en 2) de rechtbank 

het in het licht van alle omstandigheden passend vindt om de gift mee te rekenen.418 

Indien het confiscatiebedrag vastgesteld in het confiscatiebevel, lager is dan het daadwerkelijk 

genoten voordeel/de confisqueerbare fondsen en op een later moment blijkt dat het realiseerbare 

vermogen van de betrokkene hoger is dan oorspronkelijk gedacht, kan de High Court op verzoek 

van de officier van justitie het confiscatiebedrag naar boven bijstellen, met dien verstande dat het 

nooit méér mag bedragen dan het eerder vastgestelde daadwerkelijke genoten voordeel.419 

Wanneer bijvoorbeeld is vastgesteld dat betrokkene € 100.000 aan voordeel heeft behaald met een 

strafbaar feit, maar op het moment dat het confiscatiebevel werd uitgevaardigd, duidelijk was dat 

maximaal € 20.000 kon worden geconfisqueerd, kan dit bedrag later naar boven worden bijgesteld 

indien blijkt dat de waarde van de vermogensbestanddelen waarover de betrokkene beschikt meer 

dan € 20.000 bedraagt.  

 

                                                 
415 Artikel 3 lid 1 CJA 1994: 

“‘realisable property’ means: 

(a) any property held by the defendant, and 

(b) any property held by a person to whom the defendant has directly or indirectly made a gift caught by this Act.” 
416 Artikel 3 lid 9 CJA 1994. 
417 Artikel 3 lid 9A CJA 1994, ingevoegd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
418 Artikel 3 lid 10 CJA 1994. 
419 Artikel 18 CJA 1994, gewijzigd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
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3.4 Bewijsstandaard en acceptance of statements 

 

Zoals eerder vermeld, moet het bewijs van wederrechtelijk genoten voordeel in 

confiscatieprocedures worden geleverd op basis van de civielrechtelijke standaard van de balance 

of probabilities.420 

Zowel de officier van justitie als de betrokkene kan bij de rechtbank statements indienen met 

betrekking tot de omvang van respectievelijk het genoten voordeel/de fondsen en het op dat 

moment beschikbare vermogen. 

Als de betrokkene het standpunt van de officier van justitie met betrekking tot omvang van het 

door hem genoten voordeel accepteert, mag de rechtbank deze acceptatie als doorslaggevend 

beschouwen. Hetzelfde geldt ook vice versa: wanneer de officier van justitie het standpunt van de 

betrokkene met betrekking tot de omvang van het op dat moment daadwerkelijk te confisqueren 

vermogen accepteert, mag de rechtbank deze acceptatie als doorslaggevend beschouwen. De 

verklaring van de betrokkene, dat hij het standpunt van de officier inzake het door hem genoten 

voordeel accepteert, mag niet als bewijs worden gebruikt in een strafrechtelijke procedure.421 

 

3.5 Confiscation orders 

 

Confiscatiebevelen (confiscation orders) worden uitgevaardigd tegen de veroordeelde (in 

personam).422+423 Voorwerp van confiscatie is het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen 

voordeel. De rechtbank kan bepalen dat het confiscatiebedrag onmiddellijk, of op een ander 

vastgesteld moment wordt voldaan.424 Indien niet op tijd wordt betaald, is vanaf dat moment rente 

verschuldigd425 en kan de High Court op verzoek van de officier van justitie bevelen dat 

betrokkene in vervangende hechtenis wordt genomen.426 Het confiscatiebevel kan ook op andere 

wijze ten uitvoer worden gebracht: indien de betrokkene niet voldoet aan het confiscatiebevel, 

geeft artikel 20 CJA 1994427 de High Court de mogelijkheid om op verzoek van de officier van 

justitie eigendommen van de betrokkene te ontnemen en te verkopen.  

  

                                                 
420 Artikel 4 lid 6 en artikel 9 lid 7 CJA 1994. 
421 Artikel 10 CJA 1994, gewijzigd door de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005. 
422 Hoger beroep tegen een confiscatiebevel kan worden ingesteld bij de Court of Criminal Appeal (artikel 15 CJA 

1994). 
423 Ingevolge artikel 13 lid 2 sub b CJA 1994, gewijzigd door artikel 27 CJA 1999, kan een confiscatiebevel ook 

worden uitgevaardigd tegen een overleden betrokkene: 

“The High Court may exercise the powers of a court under section 4, 8A or 9 of this Act to make a confiscation order 

against the defendant in the case of a conviction for a drug trafficking offence, an offence of financing terrorism or an 

offence other than a drug trafficking offence or an offence of financing terrorism if— 

 

(a) the Director of Public Prosecutions asks the High Court to proceed under this section, and 

(b) the High Court is satisfied that the defendant has died or absconded” 
424 Artikel 12 lid 2 CJA 1994. 
425 Artikel 21 CJA 1994 gewijzigd door de Criminal Justice Act 1994 (Section 46(6)) Regulations 1996. De hoogte 

van de rente die verschuldigd is, is gelijk aan de op dat moment toepasselijke rente van een High Court civil judgement 

debt. 
426 Artikel 19 CJA 1994, gewijzigd door de Criminal Justice Act 1994 (Section 46(6)) Regulations 1996 en later door 

artikel 105 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008; zie bijlage 6. 
427 Gewijzigd door de Criminal Justice Act 1994 (Section 46(6)) Regulations 1996. 
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3.6 Forfeiture van hulpmiddelen misdrijf en illegale goederen 

 

Artikel 61 lid 1 CJA 1994 geeft de rechtbank de mogelijkheid om bepaalde goederen van een 

veroordeelde verbeurd te verklaren of te onttrekken aan het verkeer (forfeiture). De rechtbank heeft 

deze mogelijkheid wanneer ze het aannemelijk acht dat eigendommen die rechtmatig in beslag 

zijn genomen (seized) of die in het bezit waren van de betrokkene toen deze werd gearresteerd, 

zijn gebruikt ten behoeve van het (faciliteren van het) plegen van enig strafbaar feit, of door de 

betrokkene daartoe bedoeld waren. Deze vorm van forfeiture is vergelijkbaar met de Nederlandse 

verbeurdverklaring. Forfeiture is ook mogelijk met betrekking tot de hierboven beschreven 

goederen waarvan het bezit wederrechtelijk is, hetgeen overeenkomsten vertoont met de 

Nederlandse onttrekking aan het verkeer.428 Geld kan voorwerp van forfeiture zijn.429 

Artikel 61 lid 1A CJA 1994430 verplicht de rechtbank om een forfeiture order uit te vaardigen 

indien en het uitvaardigen van een forfeiture order toegestaan is op grond van artikel 61 lid 1 CJA 

1994 en de betrokkene is veroordeeld ter zake van een specifiek strafbaar feit. Het gaat hier om 

strafbare feiten onder artikel 3 of 4 van de Explosive Substances Act 1883, artikel 5 van de 

Firearms Act 1925, of artikel 27A van de Firearms Act 1964 of artikel 6 van de Criminal Justice 

(Terrorist Offences) Act 2005.431 Enkel indien het uitvaardigen van een forfeiture order een ernstig 

risico van onrechtvaardigheid zou opleveren, mag de rechtbank ervan afzien.432 

Specifiek met betrekking tot aan drugshandel gerelateerde strafbare feiten bepaalt de CJA 1994 

dat de rechtbank die de betrokkene heeft veroordeeld ter zake van een dergelijk feit mag bevelen 

dat alles (anything) waarvan de rechtbank het aannemelijk acht dat het samenhangt met het 

strafbare feit forfeit mag worden verklaard.433 

 

4. Witwassen 

 

De witwasbepalingen waren oorspronkelijk ondergebracht in deel 4 van de CJA 1994. Met de 

inwerkingtreding van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 

is dit deel van de CJA 1994 komen te vervallen en vervangen door deel 2 van de Criminal Justice 

(Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010. In artikel 7-10 worden de 

delictsomschrijvingen gegeven van de misdrijven die kunnen worden gekwalificeerd als 

witwassen of die aan witwassen zijn gerelateerd.434 De Criminal Justice (Money Laundering and 

Terrorist Financing) Act 2010 voorziet niet in specifieke confiscatiebevoegdheden; de straf- en 

civielrechtelijke confiscatieregimes uit de CJA 1994 en POCA 1996 zijn van toepassing. 

 

                                                 
428 Artikel 61 lid 1 sub a en b CJA 1994. 
429 Zie artikel 39 CJA 1994: ‘A judge of the Circuit Court may order the forfeiture of any cash which has been seized’. 
430 Ingevoegd door de Offences Against the State (Amendment) Act 1998 en gewijzigd door de Criminal Justice 

(Terrorist Offences) Act 2005. 
431 Voor een overzicht van de in artikel 6 Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 opgesomde terroristische 

misdrijven, zie bijlage 6. 
432 Artikel 61 lid 1A CJA 1994, ingevoegd door de Offences Against the State (Amendment) Act 1998. 
433 Artikel 62 CJA 1994 jo. Artikel 30 Misuse of Drugs Act 1977. 
434 Zie bijlage 6. 
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5. Strafrechtelijk beslag 

 

5.1 Verkorte weergave 

 

 Beschrijving Artikel 

Wat Strafrechtelijk beslag. Artikel 24 CJA 1994 
Wanneer/geval Wanneer de High Court het aannemelijk acht dat vervolging 

ter zake van een misdrijf zal worden ingesteld, in welk kader 

ook een confiscatiebevel zou mogen worden uitgevaardigd. 

Artikel 24 CJA 1994 

Tegen wie/wat De betrokkene (in personam). Artikel 24 CJA 1994 
Door wie De High Court op verzoek van de officier van justitie.  Artikel 24 CJA 1994 
Bewijs Balance of probabilities dat de veroordeelde voordeel heeft 

genoten uit misdrijf. 
Artikel 23 CJA 1994 

Instrumentarium Bevriezen van vermogen (freezing orders). 
Inbeslagneming contanten (cash seizure and forfeiture). 

Artikel 24 CJA 1994 
Artikel 38-39 CJA 1994 

 

5.2 Freezing orders 

 

De High Court kan op verzoek van de officier van justitie door middel van een freezing order435 

bewerkstelligen dat vermogensbestanddelen van de betrokkene worden bevroren.436 Deze orders 

kunnen in een vroeg stadium worden uitgevaardigd, namelijk reeds wanneer de High Court het 

aannemelijk acht dat vervolging ter zake van een misdrijf zal worden ingesteld, in welk kader ook 

een confiscatiebevel zou mogen worden uitgevaardigd.437 In de gevallen waarin een freezing order 

is uitgevaardigd, mogen politie- en douanebeambten vermogensbestanddelen in beslag nemen om 

te voorkomen dat deze buiten het grondgebied van Ierland worden gebracht.438 Wanneer de High 

Court een freezing order heeft uitgevaardigd, kan deze Court ook een ontvanger aanstellen die de 

te realiseren vermogensbestanddelen in ontvangst dient te nemen. De High Court kan vorderen dat 

iedereen die dergelijke vermogensbestanddelen in zijn bezit heeft, deze overdraagt aan de 

ontvanger.439  

Zoals hierboven (paragraaf 3.5) al gesteld, biedt de CJA 1994 de mogelijkheid tot ontneming 

van vermogensbestanddelen die door de betrokkene aan derden zijn geschonken. 

Confiscatiebevelen bevatten een confiscatiebedrag dat is vastgesteld op basis van de realiseerbare 

vermogensbestanddelen van de betrokkene. Onder deze realiseerbare vermogensbestanddelen 

vallen ook giften die de betrokkene aan derden heeft gedaan.440 Indien de betrokkene giften heeft 

gedaan die, kort gezegd, (on)middellijk uit misdrijf afkomstig zijn, kunnen deze giften onderwerp 

worden van een freezing order en kan de ontvanger van de giften worden verplicht deze af te 

staan.441 Dit is vergelijkbaar met het anderbeslag in Nederland. 

 

5.3 Cash seizure and forfeiture 

 

                                                 
435 De CJA 1994 sprak van restraint orders, dit is gewijzigd in freezing orders door de Criminal Justice (Mutual 

Assistance) Act 2008. 
436 Artikel 24 lid 4 CJA 1994. 
437 Explanatory Memorandum, Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005, p. 14. 
438 Artikel 24 lid 9 CJA 1994. 
439 Artikel 24 lid 4 CJA 1994. 
440 Zie definitie ‘realisable property’ in artikel 3 lid 1 CJA 1994. 
441 Artikel 20 lid 6 CJA 1994, zie ook artikel 26 CJA 1994 
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Politie- en douanebeambten kunnen contanten ten bedrage van ten minste € 1.000442 in beslag 

nemen indien er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat dit geld (on)middellijk verkregen is 

uit of bestemd is voor misdrijf. Ze kunnen dit geld maximaal 48 uur in beslag houden, tenzij 

‘further detention’ door de District Court wordt bevolen.443 De Circuit Court kan het in beslag 

genomen 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 misdrijf. Het geld kan verbeurd worden 

verklaard ongeacht of vervolging wordt ingesteld tegen een persoon met betrekking tot een 

misdrijf waaraan dit geldbedrag verbonden is.444 Hoger beroep kan door betrokkenen binnen 30 

dagen worden ingesteld bij de High Court. 

 

6. Civielrechtelijk beslag en confiscatie 

 

6.1 Verkorte weergave 

 

 Beschrijving Artikel 

Wat Civil forfeiture (civielrechtelijke ontneming). POCA 1996 
Wanneer Vermoeden van wederrechtelijk verkregen voordeel 

(waarde van ten minste € 5.000). 
Artikel 2 lid 1, artikel 

3 lid 1 en artikel 4 lid 1 

POCA 1996 
Tegen wie/wat In rem (objectconfiscatie). Artikel 2, 3 en 4 

POCA 1996 
Door wie De High Court op verzoek van het CAB. Artikel 2 lid 1, artikel 

3 lid 1 en artikel 4 lid 1 

POCA 1996 
Bewijs On the balance of probabilities dat sprake is van vermogen 

dat uit criminaliteit is verkregen. 
Artikel 8 lid 2 POCA 

1996 
Instrumentarium Interim order, interlocutory order, (consent) disposal 

order. 

 

 

Seizure en detention door het CAB 

Artikel 2 lid 2, artikel 

3 lid 1A, artikel 4 lid 2 

en artikel 4A lid 1 

POCA 1996 

Artikel 1A POCA 

1996 

 

6.2 Civiele confiscatie POCA 

 

De POCA 1996 maakt het mogelijk om wederrechtelijk verkregen voordeel (proceeds of crime) 

civielrechtelijk te ontnemen. Ingevolge artikel 1 POCA 1996 wordt met wederrechtelijk verkregen 

voordeel gedoeld op vermogensbestanddelen die op enig moment zijn verkregen of ontvangen 

door, of als resultaat van of in verband met een strafbaar feit. In geval van civiele ontneming moet 

de High Court het, on the balance of probabilities, aannemelijk achten dat sprake is van vermogen 

                                                 
442 Dit bedrag wordt vastgesteld bij ministeriële regeling (S.I. No. 436/2016 - Criminal Justice Act 1994 (Section 44) 

Regulations 2016). Zie ook artikel 43 lid 2 jo. artikel 44 CJA 1994, Butler 2012, p. 10 

<www.revenue.ie/en/customs/leaflets/pn1878.html> en <www.thejournal.ie/cab-e1000-assets-2797186-May2016/>. 
443 Artikel 38 CJA 1994, gewijzigd door artikel 20 Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. Voor 3 augustus 2016 

moest het gaan om een bedrag van ten minste £ 5.000, omgerekend € 6.348,96 (S.I. No. 167/1996 - Criminal Justice 

Act, 1994 (Section 44) Regulations, 1996). 
444 Artikel 39 CJA 1994, gewijzigd door artikel 20 Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
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dat uit criminaliteit is verkregen; een strafrechtelijke veroordeling is niet vereist en ook na een 

vrijspraak kan een civielrechtelijke ontnemingsprocedure worden gestart.445  

Een voorbeeld ter illustratie. In de zaak FMcK v SG446 was het vermoeden gerezen dat de 

betrokkene betrokken was geweest bij een gewapende kaping van een truck, maar tot 

strafrechtelijke dagvaarding kwam het uiteindelijk niet. Tijdens het opsporingsonderzoek trof de 

politie een grote hoeveelheid geld aan in het huis van de betrokkene. Een POCA-procedure werd 

in gang gezet, met als belangrijkste reden het vermoeden van een politieagent dat de betrokkene 

niet alleen betrokken zou zijn geweest bij de kaping in kwestie, maar ook nog bij vier eerdere, 

soortgelijke kapingen. De rechter merkte op: 

 
“I accept that the Defendant was never prosecuted in any respect in relation to the armed hijacking. Nevertheless 

this fact alone does not persuade me that the monies are not directly or indirectly the proceeds of crime, on the 

contrary, in all the circumstances of the case, I am more than satisfied, on the balance of probabilities that they 

are.”447 

 

Indien de High Court constateert dat vermogensbestanddelen uit criminaliteit zijn verkregen, kan 

het vermogen worden bevroren. Na een periode van 7 jaar vervalt dit vermogen aan de Staat. Een 

en ander wordt in de volgende paragraaf nader uiteen gezet. 

 

6.3 Bevelen: interim, interlocutory en (consent) disposal orders 

 

6.3.1 Inleiding 

De POCA 1996 biedt de High Court de mogelijkheid om maatregelen te nemen om te voorkomen 

dat de betrokkene448 de (vermoedelijk) uit criminele activiteiten afkomstige 

vermogensbestanddelen wegsluist of anderszins aan de autoriteiten onttrekt.449 Het gaat in deze 

context om maatregelen in de vorm van een viertal bevelen: interim, interlocutory, disposal en 

consent disposal orders.  

Wanneer een bevel ingevolge de POCA 1996 is uitgevaardigd, zijn politie- en douanebeambten 

bevoegd om vermogensbestanddelen die door een dergelijk bevel worden bestreken, in beslag te 

nemen om te voorkomen dat deze vermogensbestanddelen buiten het grondgebied van Ierland 

worden gebracht.450 

Ingevolge artikel 1 POCA 1996 (gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005) 

wordt met vermogensbestanddelen gedoeld op a) geld en alle andere vermogensbestanddelen, 

erfelijk en roerend evenals onroerend, b) vermogensrechten, c) vermogensbestanddelen buiten 

Ierland indien de betrokkene zijn vaste woon- of verblijfplaats in Ierland heeft, of in Ierland 

                                                 
445 King 2014, p. 151;interview met King. 
446 FMcK v SG [2006] IEHC 447 (2003 13362P). Zie ook Gallant & King, Common Law World Review 2013/42, p. 

96. 
447 FMcK v SG [2006] IEHC 447 (2003 13362P), par. 7. Zie ook Gallant & King, Common Law World Review 

2013/42, p. 96 
448 Ingevolge artikel 1 lid 1 POCA 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005, is een 

respondent (betrokkene) degene tegen wie een interim-bevel of tussenbevel is uitgevaardigd of tegen wie een verzoek 

voor een dergelijk bevel is gemaakt. Hieronder valt tevens de erfgenaam met betrekking tot de vermogensbestanddelen 

waarop het bevel betrekking heeft. 
449 Gallant & King, Common Law World Review 2013/42, p. 92. 
450 Artikel 15 lid 1 POCA 1996. 
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aanwezig is, en ‘all or any part of the criminal conduct concerned occurs therein’.451 

Banktegoeden op buitenlandse rekeningen zijn derhalve ook vatbaar voor beslag.452 

 

6.3.2 Interim order 

De High Court kan op verzoek van de eiser453 (een medewerker van het CAB) een interim order 

uitvaardigen, indien aannemelijk is gemaakt dat de betrokkene in bezit is van of beschikking heeft 

over vermogensbestanddelen, ten bedrage van ten minste € 5.000,454 die (on)middellijk uit misdrijf 

afkomstig zijn. Een dergelijk interim-bevel behelst een verbod om gedurende een periode van 21 

dagen de vermogensbestanddelen over te dragen of anderszins te verplaatsen of in waarde te doen 

verminderen.455 Dit verbod heeft betrekking op de betrokkene, eventueel in het bevel nader 

gespecificeerde personen en daarnaast eenieder die van het bevel op de hoogte is. Indien de 

betrokkene of een ander die stelt de eigenaar te zijn, aannemelijk maakt dat de 

vermogensbestanddelen niet uit misdrijf afkomstig zijn of een waarde van minder dan € 5.000 

vertegenwoordigen, kan de High Court het interim-bevel opheffen of wijzigen.456  

De High Court mag op verzoek van de eiser of een ander persoon, het interim-bevel indien 

nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat een ander bevel van een rechtbank, inhoudende een 

betalingsverplichting voor de betrokkene, ten uitvoer kan worden gelegd. Het interim-bevel mag 

ook worden gewijzigd indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de invordering van 

inkomstenbelasting die de betrokkene schuldig is ingevolge een certificate uitgegeven door de 

Collector General (de invorderingstak van de Ierse Belastingdienst), of om het mogelijk te maken 

een procedure te starten tegen de betrokkene met als doel geld, dat deze schuldig is, terug te 

vorderen.457  

De High Court kan bevelen dat de door het interim-bevel bestreken vermogensbestanddelen 

worden overgedragen aan een door de rechtbank aangestelde ontvanger.458 Artikel 5 lid 3 POCA 

1996 bepaalt dat interim-bevelen (evenals tussenbevelen en disposal orders) indien toepasselijk 

ook betrekking kunnen hebben op voordeel, winst, dividend en andere betalingen die, nadat 

dergelijke bevelen zijn uitgevaardigd, voortvloeien uit vermogensbestanddelen waarop de bevelen 

betrekking hebben.459 

 

                                                 
451 Artikel 1 POCA 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005:  

“‘property’, in relation to proceeds of crime, includes 

(a) money and all other property, real or personal, heritable or moveable, 

(b) choses in action and other intangible or incorporeal property, and 

(c) property situated outside the State where— 

(i) the respondent is domiciled, resident or present in the State, and 

(ii) all or any part of the criminal conduct concerned occurs therein, 

and references to property shall be construed as including references to any interest in property”. 
452 Interview met King. 
453 Ingevolge artikel 1 lid 1 POCA 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005, wordt met 

‘applicant’ (eiser) bedoeld: ‘‘a person, being a member, an authorised officer or the Criminal Assets Bureau, who has 

applied to the Court for the making of an interim order or an interlocutory order and, in relation to such an order that 

is in force, means, as appropriate, any member, any authorised officer or the Criminal Assets Bureau’’. 
454 Artikel 4 Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016, 12 augustus 2016 (Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016 

(Commencement) Order 2016) voor de inwerkingtreding van deze wet ging het om bedragen van ten minste €13.000. 
455 Artikel 2 lid 1 en 2 POCA 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
456 Artikel 3 lid 3 POCA 1996. 
457 Artikel 2 lid 3A POCA 1996, ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
458 Artikel 7 POCA 1996. 
459 Artikel 5 lid 3 POCA 1996. 
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6.3.3 Interlocutory order 

Na 21 dagen komt het interim-bevel te vervallen, tenzij de eiser voor die tijd om een interlocutory 

order (tussenbevel) heeft verzocht, in welk geval het interim-bevel komt te vervallen op het 

moment dat de High Court een beslissing neemt inzake de interlocutory order.460 Voor een 

dergelijk tussenbevel moet door de eiser hetzelfde worden aangetoond als voor het interim-bevel 

en de gevolgen zijn ook gelijk: het bevriezen van de vermogensbestanddelen.461 Een tussenbevel 

kan niet worden uitgevaardigd indien aannemelijk wordt gemaakt dat de vermogensbestanddelen 

niet uit misdrijf afkomstig zijn, of een waarde van minder dan € 5.000 vertegenwoordigen, of 

indien een ernstig risico van onrechtvaardigheid bestaat.462 De High Court mag op verzoek van de 

eiser of een ander persoon, het tussenbevel aanpassen om dezelfde redenen als toegestaan voor het 

interim-bevel.463 

Artikel 3 lid 7 POCA 1996 bevat een speciale regeling voor de gevallen waarin naast de civiele 

ontnemingsweg ook reeds een strafrechtelijke ontnemingsprocedure is gestart. Dit artikel bepaalt 

dat interim- en tussenbevelen (deels) komen te vervallen wanneer een samenloop bestaat met 

forfeiture orders of confiscatiebevelen en geeft daarmee voorrang aan strafrechtelijke ontneming 

op grond van de CJA 1994. In die gevallen waarin alle vermogensbestanddelen waarop het interim- 

of tussenbevel betrekking heeft, ook onderwerp zijn van een forfeiture order of een 

confiscatiebevel ingevolge de CJA 1994, of een forfeiture order ingevolge de Misuse of Drugs Act 

1977, zal het interim- of tussenbevel komen te vervallen (“shall stand discharged”). Indien het 

interim- of tussenbevel ook betrekking heeft op vermogensbestanddelen die niet worden bestreken 

door een forfeiture order of confiscatiebevel ingevolge de CJA 1994, komt het interim- of 

tussenbevel niet te vervallen, maar worden de ‘dubbel belaste’ vermogensbestanddelen ervan 

uitgesloten.464 

Net als in het geval van een interim-bevel kan de High Court bevelen dat de door het 

tussenbevel bestreken vermogensbestanddelen worden overgedragen aan een door de rechtbank 

aangestelde ontvanger.465 Bovendien kan een tussenbevel indien toepasselijk ook betrekking 

hebben op voordeel, winst, dividend en andere betalingen die, nadat een dergelijk bevel is 

uitgevaardigd, voortvloeien uit vermogensbestanddelen waarop het tussenbevel betrekking 

heeft.466 

Het tussenbevel blijft van kracht tot het moment dat de High Court een beslissing heeft 

genomen inzake een zogenaamd disposal order of wanneer de termijn om tegen een dergelijke 

beslissing in beroep te gaan is verstreken.467 De High Court heeft ook de mogelijkheid om, met 

instemming van alle betrokken partijen, een consent disposal order uit te vaardigen. De disposal 

order en consent disposal order komen hieronder aan de orde. 

 

                                                 
460 Vettori 2006, p. 72; artikel 2 lid 5 POCA 1996. 
461 Artikel 3 POCA 1996, gewijzigd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
462 Artikel 3 lid 3 POCA 1996. 
463 Artikel 3 lid 3A POCA 1996, ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. Zie ook par. 6.3.2. 
464 Artikel 3 lid 7 POCA 1996. 
465 Artikel 7 POCA 1996. 
466 Artikel 5 lid 3 POCA 1996. 
467 Artikel 3 lid 5 POCA 1996.  
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6.3.4 Disposal order 

Wanneer een tussenbevel met betrekking tot gespecificeerde vermogensbestanddelen gedurende 

ten minste zeven jaar468 van kracht is, kan de High Court op verzoek van de eiser bevelen dat deze 

vermogensbestanddelen, of maar een deel daarvan, worden overgedragen aan de minister van 

Financiën of een ander door de rechtbank te bepalen persoon.469 Dit bevel wordt niet door de High 

Court gegeven indien aannemelijk wordt gemaakt dat de vermogensbestanddelen niet 

(on)middellijk uit misdrijf afkomstig zijn of indien er een ernstig risico van onrechtvaardigheid 

bestaat.470 Een disposal order kan ook betrekking hebben op voordeel, winst, dividend en andere 

betalingen die, nadat een dergelijk bevel is uitgevaardigd, voortvloeien uit vermogensbestanddelen 

waarop de disposal order betrekking heeft.471 

 

6.3.5 Consent disposal order 

Wanneer een tussenbevel met betrekking tot gespecificeerde vermogensbestanddelen minder dan 

zeven jaar van kracht is, kan de High Court met instemming van alle betrokken partijen, een 

consent disposal order uitvaardigen.472 Deze consent disposal order heeft dezelfde rechtsgevolgen 

als een disposal order: de betrokkene verliest zijn rechten met betrekking tot de genoemde 

vermogensbestanddelen, welke worden overgedragen aan de minister van Financiën of een ander 

door de rechtbank te bepalen persoon.473 De High Court vaardigt geen consent disposal order uit 

indien de rechtbank aannemelijk acht dat er een ernstig risico van onrechtvaardigheid zou zijn 

wanneer ze dit wel zou doen.474 

Artikel 4A lid 6 POCA 1996 verklaart artikel 3 lid 7 POCA 1996 overeenkomstig van 

toepassing. Dit betekent dat een consent disposal order (deels) komt te vervallen wanneer een 

samenloop bestaat met strafrechtelijke forfeiture orders of confiscatiebevelen.475  

 

6.4 Inbeslagname door CAB 

 

De POCA 2016 voegt een drietal nieuwe artikelen in na artikel 1 POCA 1996. Deze artikelen zien 

op inbeslagname van vermogensbestanddelen door medewerkers van het CAB.  

Een CAB-medewerker mag vermogensbestanddelen met een totale waarde van ten minste 

€ 5.000 gedurende maximaal 24 uur in beslagnemen indien de medewerker redenen heeft om te 

vermoeden dat deze vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk uit 

misdrijf afkomstig zijn. De CAB-medewerker is hiertoe gemachtigd wanneer hij deze 

vermogensbestanddelen aantreft 1) terwijl hij in een openbare ruimte is, 2) terwijl hij in enige 

                                                 
468 Voor deze termijn is gekozen als extra waarborg voor de betrokkene; pas na zeven jaar kan eigendom vervallen 

aan de staat. Deze periode kan verkort worden indien de betrokkene in een eerder stadium akkoord gaat met de 

overdracht van zijn vermogensbestanddelen en er een consent disposal order wordt uitgevaardigd (interview met 

King). Zie ook Proceeds of Crime (Amendment) Bill 2014, Second Stage Speech by Minister of State Aodhán Ó 

Ríordáin TD on behalf of the Minister for Justice and Equality, Frances Fitzgerald TD, 8 mei 2015, onder 

‘Background to 7 year statutory timeframe’ (<www.justice.ie/en/JELR/Pages/SP15000134>). 
469 Artikel 4 lid 1 en 4 jo. artikel 1 lid 1 POCA 1996. 
470 Artikel 4 lid 2, 6 en 8 POCA 1996. 
471 Artikel 5 lid 3 POCA 1996. 
472 Artikel 3 lid 1A en artikel 4A POCA 1996, ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
473 Artikel 4A lid 2 POCA 1996, ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005.  
474 Artikel 4A lid 5 POCA 1996, ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005. 
475 Zie hierboven par. 6.3.3. 
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andere ruimte is waar hij volgens de wet mocht binnentreden of werd uitgenodigd om binnen te 

treden, of 3) terwijl hij een rechtmatige doorzoeking uitoefent.476  

 Indien vermogensbestanddelen door een CAB-medewerker in beslag zijn genomen, kan de 

Chief Bureau Officer van het CAB binnen 24 uur na inbeslagname toestemming geven om de 

vermogensbestanddelen voor een periode van maximaal 21 dagen vast te houden. De eigenaar van 

de vermogensbestanddelen wordt, indien zijn identiteit bekend is, hiervan in kennis gesteld.477 De 

Chief Bureau Officer mag de inbeslagname verlengen indien hij 1) redenen heeft om te vermoeden 

dat de vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk, middellijk of onmiddellijk uit misdrijf 

afkomstig zijn; 2) de totale waarde meer dan € 5.000 bedraagt, 3) het CAB aan het onderzoeken is 

of er voldoende gronden zijn om de High Court om een interim of interlocutory order te 

verzoeken; en 4) indien hij redenen heeft om te vermoeden dat (een deel van) de 

vermogensbestanddelen anders zouden worden weggesluisd of anderszins aan de autoriteiten 

zouden worden onttrokken, of in waarde zouden verminderen, vóórdat een verzoek tot 

uitvaardiging van een interim of interlocutory order kan worden gemaakt.478 

 De eigenaar of andere belanghebbende van de vermogensbestanddelen die door het CAB 

in beslag zijn genomen, kan zich wenden tot de High Court met het verzoek om de inbeslagname 

ongedaan te maken. De High Court kan beslissen om de machtiging van de Chief Bureau Officer 

tot verlenging van de inbeslagname te wijzigen of ongedaan te maken indien niet aan de hierboven 

genoemde vier voorwaarden is voldaan.479 

 Indien de Chief Bureau Officer de termijn voor inbeslagname heeft verlengd met 21 dagen 

en binnen die periode door het CAB geen verzoek is ingediend aan de High Court tot het 

uitvaardigen van een interim of interlocutory order, kan de High Court bevelen dat de eigenaar 

van de vermogensbestanddelen wordt gecompenseerd voor verlies geleden als gevolg van de 

inbeslagname door het CAB. De High Court kan compensatie eveneens bevelen indien het CAB 

binnen de periode van 21 dagen wel een verzoek tot een interim of interlocutory order heeft 

ingediend, maar dit verzoek door de High Court niet is ingewilligd.480 

 

7. Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel 

 

De Criminal Assets Bureau Act 1996 stelt dat een van de functies van het CAB is alle 

noodzakelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat criminele winsten fiscaal worden 

belast.481 In dit kader zijn geen nieuwe bevoegdheden gecreëerd; de tenuitvoerlegging van fiscale 

wetgeving wordt in voorkomend geval overgeheveld naar het CAB, waardoor deze organisatie de 

bevoegdheden uit de bestaande fiscale wetgeving – in het bijzonder de Taxes Consolidation Act 

1997 – kan toepassen.482 Zoals uitgelegd in paragraaf 2.2, is het CAB een samenwerkingsverband 

tussen meerdere Ierse organisaties, met medewerkers afkomstig uit onder meer de politie, de 

belastingdienst en de douane. Medewerkers van de belastingdienst die werkzaam zijn bij het CAB 

zijn derhalve belast met het uitvoeren van de fiscale poot van het CAB en kunnen in dat kader de 

bevoegdheden toepassen waarover ze als medewerker van de belastingdienst beschikken.483 

                                                 
476 Art. 1A lid 1 POCA 1996 (ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016). 
477 Art. 1A lid 2 en 3 POCA 1996 (ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016). 
478 Art. 1A lid 2 POCA 1996 (ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016). 
479 Art. 1B lid 1 POCA 1996 (ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016). 
480 Art. 1C lid 1 POCA 1996 (ingevoegd door de Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016). 
481 Artikel 5 lid 1 sub b Criminal Assets Bureau Act 1996. 
482 Gallant 2005, p. 114. 
483 Artikel 8 lid 8 Criminal Assets Bureau Act 1996. Zie ook Campbell, Irish Law Times 2006, p. 316. 
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Belasting van crimineel vermogen gaat vaak gepaard met civiele of strafrechtelijke ontneming van 

dit vermogen.484 

De grondslag voor belasting van crimineel vermogen ligt in artikel 58 Taxes Consolidation Act 

1997, dat bepaalt dat winst belastbaar is ongeacht of deze winst voortvloeit uit legale of illegale 

activiteiten en/of bronnen. De Disclosure of Certain Information For Taxation and Other Purposes 

Act maakt bovendien informatie-uitwisseling tussen de belastingdienst en het CAB mogelijk. 

Verder kan het CAB ook de weg van het strafrecht bewandelen via artikel 1078 Taxes 

Consolidation Act 1997, welk artikel een reeks aan belastingontduiking gerelateerde delicten 

bevat.485 Belasting van crimineel vermogen wordt gezien als belangrijk instrument in de 

bestrijding van criminaliteit.486 

 

8. Samenwerkingsinstrumenten 

 

Internationale samenwerking in beslag- en confiscatieprocedures wordt geregeld door de Criminal 

Justice (Mutual Assistance) Act 2008, die in werking trad op 1 september 2008.487 Vóór die datum 

werd internationale samenwerking geregeld in deel 7 van de CJA 1994. Dit deel is bij de 

inwerkingtreding van de Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 komen te vervallen.488 

 

9. Conclusie 

 

Ierland kent net als Engeland een drietal wegen die kunnen worden bewandeld om crimineel 

vermogen te confisqueren: het strafrechtelijke, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke regime. Het 

openbaar ministerie entameert de strafrechtelijke procedure; de CAB speelt de hoofdrol in de 

andere twee procedures. 

Ten aanzien van de in de inleiding beschreven vier standaardsituaties kan het volgende worden 

opgemerkt. Vermogensbestanddelen die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld 

(met inbegrip van tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen) kunnen, via het 

civielrechtelijke regime van de POCA 1996 worden geconfisqueerd. Politie- en douanebeambten 

kunnen bovendien contanten ten bedrage van ten minste € 1.000 in beslag nemen indien er 

redelijke gronden zijn om te vermoeden dat dit geld (on)middellijk verkregen is uit of bestemd is 

voor misdrijf. De rechter kan dit geldbedrag vervolgens op verzoek van de officier van justitie 

verbeurd verklaren (forfeiture) als de rechtbank on the balance of probabilities van oordeel is dat 

het geld (on)middellijk afkomstig is uit of bestemd is voor misdrijf. Strafrechtelijke vervolging is 

niet noodzakelijk.  

Erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare 

activiteiten van de erflater kunnen eveneens via de civielrechtelijke weg worden geconfisqueerd – 

ingevolge artikel 1 POCA 1996 vallen erfenissen immers binnen de definitie van 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 erfelijke vermogensbestanddelen immers ook 

                                                 
484 Campbell, Irish Law Times 2006, p. 316; interview met King. 
485 Vaughan 2016, p. 492. 
486 Interview met King. 
487 Zie ook de Criminal Justice (Mutual Assistance) (Amendment) Act 2015. 
488 Zie artikel 10 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008. 
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onder de vermogensbestanddelen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘realisable property’ en 

derhalve onderwerp kunnen zijn van een confiscation order.489 

In geval van zogenaamde windhappers (personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd 

inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben), kan het POCA-regime eveneens worden 

gebruikt. Bovendien kan het fiscaalrechtelijke instrumentarium worden toegepast. 

                                                 
489 Interview met Cassidy en Brady. 
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Hoofdstuk 5 

 

Inbeslagneming en confiscatie in Italië 
 

1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk stelt de Italiaanse wet- en regelgeving inzake beslag en confiscatie centraal. Met de 

uiteenzetting van de Italiaanse wet- en regelgeving wordt getracht een eerste antwoord te 

formuleren op de deelvragen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderzoek. Deze deelvragen luiden als volgt. 

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?  

Het onderstaande vormt het resultaat van desk research, waarbij gebruik is gemaakt van doctrine, 

wetgeving en jurisprudentie en empirische gegevens. Ter toetsing van de bevindingen en ter 

opvulling van daarin geïdentificeerde leemtes heeft een gesprek plaatsgevonden met een autoriteit 

op het gebied van beslag en ontneming in Italië, Francesco Calderoni, accociate professor aan de 

Universitá Cattolica del Sacro Cuoro. 

In het navolgende wordt allereerst het wettelijk en institutioneel kader voor strafrechtelijk 

en bestuursrechtelijk beslag en confiscatie uiteengezet, waarbij eveneens aandacht wordt besteed 

aan de organisaties die zich bezighouden met beslag en ontneming (paragraaf 2). Daarna wordt 

ingegaan op de strafrechtelijke confiscatie (paragraaf 3). Tevens wordt aandacht besteed aan de 

mogelijkheid om criminele opbrengsten te confisqueren aan de hand van de strafbaarstelling van 

witwassen (paragraaf 4). In paragraaf 5 wordt het strafrechtelijk beslag in kaart gebracht. Hierna 

wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om tot bestuursrechtelijk beslag en confiscatie 

over te gaan (paragraaf 6). De samenwerkingsinstrumenten komen aan bod in paragraaf 7. In 

paragraaf 8 wordt in welke mate de autoriteiten succes hebben met inbeslagname en confiscatie. 

Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie waarin tevens aandacht wordt besteed aan de in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek genoemde ‘standaardsituaties’ (paragraaf 9). 
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2. Het wettelijke en institutionele kader 

 

2.1 Het wettelijke kader 

 

Italië kent een ingewikkeld systeem van confiscatie en inbeslagneming, dat zowel strafrechtelijke 

als administratiefrechtelijke regelingen incorporeert.490 De klassieke confiscatiemaatregel vindt 

men in de Codice Penale (CP; het Italiaanse Wetboek van Strafrecht). Deze confiscatiesanctie 

heeft een repressief karakter. De confiscatieregelingen in Italië maken geen onderscheid tussen 

ontneming, verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer. Zij vallen alle onder de noemer 

confisca. Wel maken zij een onderscheid in objectconfiscatie en waardeconfiscatie. In beginsel 

dient te worden overgegaan tot objectconfiscatie. Indien blijkt dat objectconfiscatie niet mogelijk 

is of ontoereikend is, kan worden overgegaan tot waardeconfiscatie. Waarbij andere voorwerpen 

zoals geld, goederen of andere middelen kunnen worden geconfisqueerd.491 

De mogelijkheden voor confiscatie en inbeslagneming zijn in het kader van de bestrijding van 

maffiaorganisaties verder ontwikkeld en verruimd.492 Daarvoor heeft Italië een apart wetboek 

geïntroduceerd, de Codice Antimafia493. Dit wetboek voorziet in preventieve confiscatie- en 

inbeslagnemingsmodaliteiten. De modaliteiten worden aangeduid als preventief omdat ze 

anticiperen op mogelijk toekomstig te plegen misdrijven. De maatregelen zijn dan ook non-

conviction based en van administratiefrechtelijke aard. Ze worden buiten het strafrecht ten uitvoer 

gelegd door handhavingsambtenaren onder toezicht van een rechter. Een voordeel – bezien vanuit 

het perspectief van de rechtshandhaving – van deze preventieve maatregelen is dat er minder 

strenge bewijsregels voor gelden dan voor strafrechtelijke confiscatie.494 

De Italiaanse regelgeving omtrent confiscatie en inbeslagneming wordt nader uiteengezet in § 

3-6. 

 

2.2 Het institutionele kader 

 

In Italië zijn verschillende autoriteiten belast met het opsporen van crimineel vermogen. Allereerst 

is er de Direzione Investigativa Antimafia (DIA). De DIA verricht opsporingsonderzoek naar 

georganiseerde misdaad en is in het bijzonder gespecialiseerd in de opsporing van 

maffiaorganisaties. In het verlengde daarvan is zij tevens belast met het opsporen van crimineel 

vermogen.495 Een tweede instantie die zich bezighoudt met (onder meer) de opsporing van 

crimineel vermogen is de Raggruppamento Operativo Speciale (ROS). De ROS maakt deel uit 

van de Carabinieri (militaire politie) en verricht opsporingsonderzoek naar de meer complexe 

                                                 
490 Vettori 2006, p. 79; Fraschini & Putaturo 2013, p. 6. 
491 Zie par. 3.1 en par. 3.3. 
492 Fraschini & Putaturo 2013, p. 4; Calderoni & Di Stefano 2015, p. 240-242; Vettori 2006, p. 79; Panzavolta & Flor 

2015, p. 119. 
493 Ingevoerd door Decreto Legge 6 september 2011, nr. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136. In deze wet zijn de oudere regelingen, zoals Decreto Legge 31 maart 1965, nr. 575 – 

Disposizioni control e organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere (controlemaatregelen ten aanzien van 

(criminele) maffiaorganisaties, met inbegrip van buitenlandse) en daaropvolgende regelingen opgenomen. Zie 

Panzavolta & Flor 2015, p. 124. 
494 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Panzavolta & Flor 2015, p. 123-124, vgl. p. 124-125. 
495 Vettori 2006, p. 78; Poliza di Stato, Investigations, <www.poliziadistato.it/articolo/966-

Investigations/#antimafia>; Panzavolta & Flor 2015, p. 129. 



97 

 

misdaad zoals georganiseerde misdaad en terrorisme.496 De Comando Investigazioni Economico 

Finanziarie (CIEF) is de derde instantie die zich bezighoudt met het opsporen van crimineel 

vermogen. Deze instantie is onderdeel van de Guardia di Finanza. Deze Guardia heeft onder meer 

als taak de opsporing van witwassen en het financieren van terrorisme en georganiseerde 

misdaad.497 Tot slot is er de Servizio Centrale Operativo (SCO). Deze instantie maakt deel uit van 

de Direzione Centrale Anticrimine (DCA) van de Polizia di Stato. De DCA is in 2005 opgezet om 

ernstige criminaliteit en georganiseerde misdaad te bestrijden en coördineert de opsporende 

instanties die onder de verantwoordelijkheid van de Polizia di Stato vallen. De SCO coördineert 

daarbinnen de analyses, de onderzoeken en operaties die worden uitgevoerd door de Polizia di 

Stato.498 De rechter beoordeelt of inbeslagname rechtmatig heeft plaatsgevonden en of definitief 

tot confiscatie kan worden overgegaan. 

 

3. Strafrechtelijke confiscatie 

 

3.1 Confisca (confiscatie) 

 

3.1.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Confisca (confiscatie) 240 CP 

Wanneer In geval van een veroordeling is confiscatie van voorwerpen 

die zijn gebruikt of ten doel hadden te worden gebruikt bij het 

plegen van het misdrijf en de voorwerpen die het product of 

opbrengst zijn van het misdrijf (eerste lid) optioneel. 

In geval van een veroordeling is confiscatie van de voorwerpen 

die de waarde van het misdrijf behelzen (tweede lid onder 1) 

of die gebruikt zijn voor het plegen van cybercrime (tweede lid 

onder 1bis) verplicht. 

In het geval van voorwerpen waarvan de vervaardiging, het 

gebruik, de verplaatsing, het bezit of de verkoop ervan een 

strafbaar feit behelst (tweede lid onder 2) is confiscatie 

verplicht ook zonder dat een veroordeling heeft 

plaatsgevonden. 

240 CP 

 

Tegen wie/wat Veroordeelde (in personam); 

Tegen het voorwerp in geval van voorwerpen waarvan de 

vervaardiging, het gebruik, de verplaatsing, het bezit of de 

verkoop ervan een strafbaar feit behelst (in rem). 

240 CP 

Door wie Rechter 240 CP 

Bewijs Wettig en overtuigend dat de voorwerpen gerelateerd zijn aan 

het misdrijf waarvoor betrokkene is veroordeeld. 

Wettig en overtuigend dat de vervaardiging, het gebruik, de 

verplaatsing, het bezit of de verkoop van de voorwerpen een 

strafbaar feit behelst. 

240, eerste lid en tweede 

lid onder 1 en 1bis CP 

240, tweede lid onder 2 

CP 

Instrumentarium Oggetto del sequestro preventivo (inbeslagneming) 321 CdPP499 

 

                                                 
496 Vettori 2006, p. 78; Carabinieri, Raggruppamento Operativo Speciale, 

<www.carabinieri.it/arma/oggi/reparti/organizzazione-mobile-e-speciale/ros>. 
497 Vettori 2006, p. 78; Guardia di Finanza, <www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione>. 
498 Vettori 2006, p. 79; Poliza di Stato, Investigations, <www.poliziadistato.it/articolo/view/966/>. 
499 Codice di Procedura Penale. 
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3.1.2 Procedure 

Artikel 240 CP is de algemene bepaling voor klassieke confiscatie in Italië en ziet toe op 

objectconfiscatie.500 Het artikel maakt een onderscheid in optionele confiscatie en verplichte 

confiscatie. Of er sprake is van optionele of verplichte confiscatie is afhankelijk van het soort 

object. Artikel 240 CP onderscheidt een viertal soorten objecten die kunnen worden 

geconfisqueerd: de instrumenta sceleris, het product van het misdrijf, de opbrengst van het misdrijf 

en de prijs van het misdrijf.  

De instrumenta sceleris zijn die voorwerpen die gebruikt zijn voor het plegen van het misdrijf 

of bestemd waren om het misdrijf te plegen. Onder het product van het misdrijf vallen die objecten, 

die het directe resultaat zijn van het misdrijf. Daarbij kan gedacht worden aan de valste munten in 

het geval van valsmunterij.501 De opbrengst van het misdrijf is de economische winst die met het 

misdrijf is behaald. Het gaat daarbij om de bruto-opbrengst van het strafbare feit.502 Het laatste 

object dat voor confiscatie in aanmerking komt is de prijs of waarde van het misdrijf. De prijs van 

het misdrijf is de vergoeding of de beloning van het misdrijf, en wordt gezien als de reden om het 

misdrijf te plegen. In het geval van corruptie is de prijs van het misdrijf het geld of andere zaken 

die beloofd of gegeven zijn aan de corrupte persoon.503 Hoewel het object doorslaggevend is voor 

de vraag of sprake is van optionele of verplichte confiscatie, kan er geen exact onderscheid tussen 

de verschillende objecten worden gemaakt. Vaak zal er sprake zijn van enige overlap tussen de 

verschillende categorieën.504 

Het eerste lid van artikel 240 CP voorziet in de mogelijkheid om voorwerpen die gebruikt zijn 

of ten doel hadden gebruikt te worden bij het plegen van het strafbare feit – de zogenaamde 

instrumenta sceleris – te confisqueren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de voorwerpen die het 

product of de opbrengst zijn van het misdrijf te confisqueren. In beide gevallen is vereist dat er 

sprake is van een veroordeling. De rechter is in deze gevallen niet verplicht om de confiscatie van 

de betreffende voorwerpen te bevelen.505 

Dat ligt anders ten aanzien van de voorwerpen die worden vermeld in artikel 240, tweede lid, 

CP. Confiscatie is verplicht ten aanzien van voorwerpen die de waarde vertegenwoordigen van het 

strafbare feit (onder 1), voorwerpen die zijn gebruikt voor het plegen van cybercrime (onder 1bis), 

en de voorwerpen waarvan het vervaardigen, het bezit, de verplaatsing of de verkoop een strafbaar 

feit opleveren (onder 2). In tegenstelling tot die voorwerpen vermeld in artikel 240, tweede lid, 

onder 1 en 1bis CP, hoeft in het geval van artikel 240, tweede lid, onder 2 CP ook geen 

veroordeling te hebben plaatsgevonden om tot confiscatie over te gaan.506 Dit is te vergelijken met 

de Nederlandse maatregel onttrekking aan het verkeer. 

De confiscatie op basis van artikel 240 CP kan alleen plaatsvinden indien de veroordeelde het 

voorwerp onder zich heeft. Derden die de beschikking hebben over het betreffende voorwerp zijn 

als uitgangspunt gevrijwaard van confiscatie op basis van het derde en vierde lid. Slechts indien 

het een voorwerp betreft waarvan het vervaardigen, het bezit, de verplaatsing of de verkoop een 

                                                 
500 Fraschini & Putaturo 2013, p. 7; Calderoni & Di Stafano 2015, p. 257. 
501 Panzavolta & Flor 2015, p. 116. 
502 Volgens Hein & Paoli wordt, hoewel dat niet met zoveel woorden uit de wet blijkt, volgens de rechtspraak en 

literatuur met de term opbrengst de bruto-opbrengst van het strafbare feit bedoeld. Zie daarover Hein & Paoli 1997, 

p. 426. Vgl. Panzavolta & Flor 2015, p. 116. 
503 Fraschini & Putaturo 2013, p. 12, i.h.b. voetnoot 26; Panzavolta & Flor 2015, p. 115. 
504 Panzavolta & Flor 2015, p. 116. 
505 Fraschini & Putaturo 2013, p. 7; Vettori 2006, p. 79. 
506 Fraschini & Putaturo 2013, p. 7; Vetorri 2006, p. 79; Panzavolta & Flor 2015, p. 115. 



99 

 

strafbaar feit oplevert en voor het bezit geen vergunning kan worden afgegeven, kan 

derdenconfiscatie plaatsvinden.507 In het laatste geval zal er sprake zijn van een in rem procedure. 

De bewijslast ligt in het geval van klassieke confiscatie bij het openbaar ministerie. Het dient 

te bewijzen dat de voorwerpen gerelateerd zijn (in de hierboven omschreven zin) aan het misdrijf 

waarvoor betrokkene is veroordeeld. Er kan slechts tot confiscatie worden overgegaan indien door 

de rechter wettig en overtuigend is vastgesteld dat de voorwerpen gerelateerd zijn (in de hierboven 

omschreven zin) aan het misdrijf.508 In het geval van voorwerpen waarvan het vervaardigen, het 

bezit, de verplaatsing of de verkoop een strafbaar feit oplevert, zoals neergelegd in artikel 240, 

tweede lid onder 2, CP is de bewijslast minder streng. In die gevallen is confiscatie altijd verplicht, 

ongeacht of er een verband kan worden aangetoond tussen het voorwerp en het misdrijf.509 

Op deze algemene regeling worden in verschillende bepalingen uitzonderingen gemaakt, zoals 

in de Codice Penale en in andere wetboeken, zoals de Codice Civile (CC), en in een aantal 

bijzondere wetten. In die gevallen is confiscatie verplicht ten aanzien van nader bepaalde 

voorwerpen.510 Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven: 

 
Artikel Beschrijving Voorwerp 

416bis lid 7 

CP 

In geval van een veroordeling voor deelname 

aan een maffia-achtige organisatie. 

De voorwerpen die gebruikt zijn of bestemd 

waren voor het plegen van het strafbare feit. De 

voorwerpen die de prijs, het product en de 

opbrengst vertegenwoordigen. 

322ter CP In geval van een veroordeling van een 

publieke ambtenaar voor het plegen van 

strafbare feiten tegen de overheid, zoals 

verduistering, oplichting en corruptie. 

De waarde en opbrengsten van het strafbare feit. 

Indien het voorwerp in het bezit is van een derde, 

de geldelijke waarde, te verhalen op de dader. 

600septies 

CP 

In geval van een veroordeling voor een 

strafbaar feit gericht tegen de individuele 

persoonlijkheid van mensen, zoals slavernij, 

kinderprostitutie, sekstoerisme, kinderporno 

en mensenhandel.  

De producten, prijs en opbrengsten van het 

strafbare feit. 

640quater In geval van een veroordeling voor een van 

de strafbare feiten van fraude, zware fraude, 

fraude ten aanzien van overheidssubsidies en 

IT fraude. Toepassing van 322ter CP. 

De prijs en opbrengsten van het strafbare feit. 

Indien het voorwerp in het bezit is van een derde, 

de geldelijke waarde. 

644 CP In geval van een veroordeling voor het 

verstrekken van woekerleningen. 

De prijs en opbrengsten van het strafbare feit, en 

ander profijt waar de betrokkene de controle 

over heeft, waarvan de waarde gelijk is aan de 

woekerrente. 

648quater 

CP 

In geval van een veroordeling voor 

witwassen en gebruik van gelden, goederen 

en middelen met een illegale herkomst. 

De opbrengst van het misdrijf en de geldelijke 

waarde ervan. 

722 CP Illegale gokactiviteiten.  Geld en middelen gebruikt in gokactiviteiten. 

 

 

 

 

 

                                                 
507 Fraschini & Putaturo 2013, p. 7; Vettori 2006, p. 79. 
508 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 257; Panzavolta & Flor 2015, p. 116. 
509 Panzavolta & Flor 2015, p. 116. 
510 Fraschini & Putaturo 2013, p. 7-9. 
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Artikel Beschrijving Voorwerp 

2641 CC Strafbare feiten gepleegd in het bedrijfsleven. Het product en de opbrengst van het strafbare 

feit, en de goederen gebruikt om het strafbare 

feit te plegen. Indien confiscatie van de 

voorwerpen niet mogelijk is, kan ook een som 

geld of goederen van gelijke waarde worden 

geconfisqueerd. 

187sexies 

DL 

58/1998511 

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete 

voor overtredingen van de belastingwet. 

Het product of de opbrengst van het strafbare feit 

en de goederen die gebruikt zijn om het strafbare 

feit te plegen. 

Indien confiscatie van de voorwerpen niet 

mogelijk is, kan ook een som geld of goederen 

van gelijke waarde worden geconfisqueerd door 

de strafrechter. 

44 DL 

380/2001512 

Corrupte verdeling van land. Het land en op het land staande werken. 

n.186 DL 

285/1992513 

Het rijden onder invloed van alcohol. Het voertuig waarmee het strafbare feit is 

gepleegd, tenzij deze toebehoort aan een derde. 

11 Legge 

146/2006514 

Transnationale georganiseerde misdrijven. Indien confiscatie van het product, de opbrengst 

of de prijs van het misdrijf niet mogelijk is, kan 

de geldelijke waarde worden geconfisqueerd. 

301 Legge 

43/1973515 

Smokkel. In het geval van mensensmokkel confiscatie van 

de voorwerpen bestemd voor het plegen van het 

misdrijf en de voorwerpen die het product en de 

opbrengst zijn van het misdrijf. 

Daarnaast kunnen bij alle vormen van smokkel 

vervoersmiddelen, ongeacht de eigenaar, 

worden geconfisqueerd.  

                                                 
511 Decreto-legge 24 februari 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza (belastingwet). 
512 Decreto-legge 6 juni 2001, n. 380 – Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia 

(administratiefrechtelijke regeling inzake bouw). 
513 Decreto-legge 30 april 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada (wegenverkeerswet). 
514 Legge 16 maart 2006, n. 146 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro 

il crimine organizzato transnazionale (Ratificatie en implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 

grensoverschrijdende georganiseerde misdaad). 
515 Legge 23 januari 1973, n. 43 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 

(Douanewet). 
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3.2 Ipotesi particolari di confisca (verruimde confiscatie) 

 

3.2.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Ipotesi particolari di confisca (verruimde confiscatie) 

 

12sexies Decreto-legge 

8 juni 1992, n. 306 

Wanneer Bij een eerdere veroordeling voor één van de volgende 

misdrijven: verduistering, afpersing, corruptie, omkoping, 

schending geheimhoudingsplicht, misdrijven tegen de 

openbare orde, slavernij, zedendelicten waarbij een 

minderjarige is betrokkene en kinderpornografie, 

mensenhandel, afpersing, kidnapping voor losgeld, 

woekerleningen, heling, witwassen en drugshandel 

(verplichte confiscatie). 

12sexies lid 1 Decreto-

legge 8 juni 1992, n. 

306 

Tegen wie/wat Betrokkene (in personam) 12sexies Decreto-legge 

8 juni 1992, n. 306 

Door wie Rechter 12sexies Decreto-legge 

8 juni 1992, n. 306. 

Bewijs Onevenredigheid tussen het vermogen van de betrokkene en 

het inkomen uit zijn legale activiteiten en geen of een 

ontoereikende verklaring omtrent de herkomst van het 

vermogen (omgekeerde bewijslast). 

12sexies lid 1 Decreto-

legge 8 juni 1992, n. 

306 

Instrumentarium Oggetto del sequestro preventivo (inbeslagneming) 321 lid 2 CdPP 

 

3.2.2 Procedure 

Artikel 12sexies vertegenwoordigt de strafrechtelijke aanpak ten aanzien van het vermogen van 

criminele organisaties.516 Het artikel werd op 20 juni 1994 toegevoegd aan de Decreto-legge 8 juni 

1992, n. 306 – Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto 

alla criminalita' mafiosa (dringende wijzigingen in het nieuwe wetboek van strafvordering en 

maatregelen om maffia gerelateerde misdrijven te bestrijden).517 

Daarvoor vond de verruimde confiscatie plaats op basis van artikel 12quinquies Decreto-legge 

8 juni 1992, n. 306. Dit artikel werd op 17 februari 1994 door de Corte Costituzionale 

(constitutioneel hof) ongrondwettig verklaard, omdat het enkele feit dat er een 

opsporingsonderzoek tegen een betrokkene loopt niet automatisch de conclusie rechtvaardigt dat 

er een onevenredigheid is tussen het vermogen en de opgegeven legale inkomsten. Daardoor zou 

het artikel in strijd zijn met artikel 27 van de Italiaanse Grondwet (Costituzione della Republica 

Italiana), waarin de onschuldpresumptie besloten ligt.518 

Artikel 12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 maakt het mogelijk om voorwerpen te 

confisqueren ongeacht of zij een illegale herkomst hebben.519 Daarvoor is vereist dat de betrokkene 

is veroordeeld voor één van de feiten zoals vermeld in Artikel 12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, 

n. 306. Dit zijn feiten die normaliter gerelateerd zijn aan activiteiten van criminele organisaties, 

zoals omkoping, witwassen, mensenhandel en drugsdelicten.520 In geval van een dergelijke 

                                                 
516 Fraschini & Putaturo 2013, p. 9. 
517 Ingevoerd met Decreto-legge 20 juni 1994, n. 399 – Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori 

ingiustificati (urgente maatregelen betreffende de confiscatie van ongerechtvaardigd vermogen). 
518 Corte Constituzionale, 17 februari 1994, n. 48 Sentenza 9; Paoli, European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice 1997/3, p. 257; Fraschini & Putaturo 2013, p. 9; Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258, i.h.b. voetnoot 

103. 
519 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Fraschini & Putaturo 2013, p. 9; Piva 2014, p. 72. 
520 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Fraschini & Putaturo 2013, p. 9; Vettori 2006, p. 79. 
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veroordeling is de rechter verplicht om tot confiscatie op basis van artikel 12sexies Decreto-legge 

8 juni 1992, n. 306 over te gaan.521 Daarnaast moet sprake zijn van onevenredigheid tussen het 

vermogen van de betrokkene en zijn legale inkomsten, zoals inkomen en gelden uit andere 

economische activiteiten. Indien de betrokkene geen (toereikende) verklaring heeft over de 

herkomst ervan, kan door de rechter worden overgegaan tot confiscatie van het ongerechtvaardigde 

vermogen.522 Er behoeft geen relatie te worden vastgesteld tussen het aangetroffen vermogen en 

het strafbare feit waarvoor verdachte is veroordeeld.523 

In theorie ligt de bewijslast bij de verruimde confiscatie zowel bij het openbaar ministerie als 

bij de verdachte. Het openbaar ministerie moet aantonen dat sprake is van een onevenredigheid 

tussen de inkomsten en het aangetroffen vermogen. De verdachte zal op zijn beurt aannemelijk 

moeten maken dat het aangetroffen en onverklaarde vermogen een legale herkomst heeft.524 In de 

praktijk wordt de verruimde confiscatie reeds toegepast indien de betrokkene niet in staat is de 

legale herkomst van de voorwerpen aan te tonen. Het openbaar ministerie hoeft in dat geval niet 

te bewijzen dat de verdachte een specifiek misdrijf heeft gepleegd of dat er een relatie bestaat 

tussen de voorwerpen en een specifiek misdrijf.525 

 

3.3 Confiscatie van de (geldelijke) waarde 

 

3.3.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Confiscatie van de (geldelijke) waarde. 12sexies lid 2ter 

Decreto-legge 8 juni 

1992, n. 306 

Wanneer In een geval waarop 12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 

306 van toepassing is en objectconfiscatie van het 

ongerechtvaardigde vermogen niet mogelijk is. 

12sexies lid 2ter 

Decreto-legge 8 juni 

1992, n. 306 

Tegen wie/wat Betrokkene (in personam).  

Door wie Rechter.  

Bewijs Onevenredigheid tussen het vermogen van de betrokkene en 

het inkomen uit zijn legale activiteiten en geen of een 

ontoereikende verklaring omtrent de herkomst van het 

vermogen (omgekeerde bewijslast). 

12sexies lid 1 Decreto-

legge 8 juni 1992, n. 

306 

Instrumentarium Oggetto del sequestro preventivo (inbeslagneming). 321 lid 2 CdPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
521 Paoli, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1997/3, p. 257; Fraschini & Putaturo 2013, 

p. 11. 
522 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Fraschini & Putaturo 2013, p. 9; Vettori 2006, p. 79. 
523 In dat geval is artikel 240 CP van toepassing. Zie Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Fraschini & Putaturo 2013, 

p. 9; Piva 2014, p.72. 
524 Fraschini & Putaturo 2013, p. 9; Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258. 
525 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258; Vettori 2006, p. 79. 
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 Beschrijving Artikel 

Wat Confiscatie van de geldelijke waarde bij onvoldoende 

vermogen. 

322ter, 600septies 

600quater, 644 en 

648quater CP en 2641 

CC, 187sexies DL 

58/1998 en 11 Legge 

146/2006. 

Wanneer Indien de geconfisqueerde voorwerpen niet de geldelijke 

waarde vertegenwoordigen van het product of de opbrengst 

van het strafbare feit. 

Veroordeling van één van de volgende feiten: artikel 322ter, 

600septies 600quater, 644 en 648quater CP en 2641 CC, 

187sexies DL 58/1998 en 11 Legge 146/2006.526 

322ter, 600septies 

600quater, 644 en 

648quater CP en 2641 

CC, 187sexies DL 

58/1998 en 11 Legge 

146/2006. 

Tegen wie/wat Betrokkene (in personam).  

Door wie Rechter.  

Bewijs Zie schema in par. 3.1.2.  

Instrumentarium Oggetto del sequestro preventivo (inbeslagneming). 321 lid 2 CdPP 

 

3.3.2 Procedure 

Confiscatie van de (geldelijke) waarde van voorwerpen of waardeconfiscatie is in verscheidene 

artikelen geregeld. In geval objectconfiscatie op basis van artikel 12sexies lid 1 niet mogelijk is,527 

biedt lid 2ter de mogelijkheid om de waarde van voorwerpen te confisqueren. Daarnaast kunnen 

andere voorwerpen zoals geld, goederen en andere middelen, worden geconfisqueerd.528 Zijn 

voorwerpen bijvoorbeeld onvindbaar of vernietigd, dan kan toch tot confiscatie worden 

overgegaan.529  

Daarnaast bieden de artikelen 322ter, 600septies 600quater, 644, 648quater CP, 2641 CC, 

187sexies Decreto-legge 24 februari 1998, n.58 – Testo Unico della Finanza en 11 Legge 16 maart 

2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro 

il crimine organizzato transnazionale – in geval van een veroordeling voor één van deze feiten – 

de mogelijkheid om de geldelijke waarde van voorwerpen te confisqueren. Er is daarvoor vereist 

dat de waarde van het product of de opbrengst van het strafbare feit de waarde van de reeds 

geconfisqueerde voorwerpen overstijgt. Is de opbrengst van het strafbare feit bijvoorbeeld door de 

rechter op € 10.000 vastgesteld en is de totale waarde van de reeds geconfisqueerde voorwerpen 

vastgesteld op € 7.000, dan kan het verschil worden overbrugd met andere voorwerpen uit het 

vermogen van de betrokkene.530 Deze vervangende voorwerpen moeten in waarde overeenkomen 

met het resterende confiscatiebedrag. Leveren de vervangende voorwerpen op de veiling meer op 

dan het resterende confiscatiebedrag, dan wordt het verschil aan de betrokkene terugbetaalt. 

 

                                                 
526 Zie par. 3.1.2. 
527 Zie daarover § 3.2. 
528 Ingevoerd met artikel 10bis van Decreto-legge 23 maart 2008, n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica (urgente maatregelen betreffende de openbare veiligheid). 
529 Fraschini & Putaturo 2013, p. 9-10. 
530 Fraschini & Putaturo 2013, p. 10. 
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3.4 Multa e ammenda (Geldboete) 

 

3.4.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Multa (geldboete) 24 CP 

Ammenda (geldboete) 26 CP 

Wanneer Bij een veroordeling voor een misdrijf waarvoor een 

geldboete kan worden opgelegd. 

Indien gepleegd met een winstmotief, kan de multa worden 

opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. 

24 (1) CP 

 

24 (2) CP 

In geval van een overtreding. 26 CP 

Tegen wie/wat De veroordeelde (in personam) 24/26 CP 

Door wie Rechter  

Bewijs Wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een misdrijf 

heeft gepleegd waarvoor een geldboete (al dan niet in 

combinatie met gevangenisstraf) kan worden opgelegd. 

533 CdPP 

Instrumentarium Sequestro conservativo (conservatoir beslag). 316 CdPP 

 

3.4.2 Procedure 

Het Italiaanse strafrecht kent twee soorten geldboete: de multa en de ammenda. De multa kan 

worden opgelegd indien de betrokkene is veroordeeld voor een misdrijf531 en de betreffende 

sanctienorm dit toelaat. De hoogte van het bedrag ligt tussen de € 5 en € 50.000.532 In het geval 

van bepaalde strafverzwarende omstandigheden wordt het minimale sanctiebedrag opgehoogd tot 

€ 10.330.533 Bij bepaalde misdrijven, die zijn gepleegd vanuit winstoogmerk, kan indien de wet 

slechts voorziet in een gevangenisstraf, eveneens een geldboete worden opgelegd van ten minste 

€ 50 en ten hoogste € 25.000.534 

De ammenda kan worden opgelegd in het geval van een overtreding535. Artikel 26 CP bepaalt 

dat het sanctiebedrag ten minste € 20 en ten hoogste € 10.000 is. In het geval van strafverzwarende 

omstandigheden wordt het minimale sanctiebedrag opgehoogd tot € 2.065.536 

De hoogte van de geldboete is afhankelijk van de ernst van het delict en de mate van schuld 

van de dader. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van verdachte, zowel ten 

voordele als ten nadele van de verdachte.537 Is de verdachte niet vermogend, dan kan de rechter 

besluiten om de geldboete met maximaal twee derde te verlagen. Is de verdachte daarentegen zeer 

vermogend en heeft de (maximale) geldboete daardoor geen of onvoldoende effect, dan kan de 

rechter de geldboete verhogen tot driemaal de maximale geldboete.538 Deze laatste regeling zou 

de rechter de mogelijkheid bieden om de geldboete ook gedeeltelijk aan te wenden voor het 

afromen van crimineel vermogen. Echter, in de rechtspraak en literatuur wordt deze wijze van 

confiscatie in zo verre niet erkend. De geldboete wordt in Italië dan ook in beginsel niet aangewend 

voor de afroming van crimineel vermogen, daartoe dienen de confiscatie instrumenten.539 

                                                 
531 Zie artikel 17 CP. 
532 Artikel 24 lid 1 CP. 
533 Artikel 66 CP. 
534 Artikel 24 lid 2 CP. 
535 Zie artikel 17 CP. 
536 Artikel 25 en 66 CP. 
537 Artikel 133, respectievelijk 133bis CP. Zie ook Hein & Paoli 1997, p. 438. 
538 Artikel 133bis CP. 
539 Hein & Paoli 1997, p. 438. 
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4. Witwassen 

 

4.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Riciclaggio (witwassen). 648bis CP 

Wanneer Overdragen of omzetten, of daaraan gerelateerde handelingen 

die het vaststellen van de illegale herkomst bemoeilijken, van 

geld of andere opbrengsten afkomstig uit een doleus misdrijf. 

648bis lid 1 CP 

Tegen wie/wat Verdachte, niet zijnde de pleger van het grondfeit. 648bis lid 1 CP 

Door wie Rechter. 533 CdPP 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de voorwerpen een illegale 

herkomst hebben en dat een van de witwashandelingen door 

verdachte op het voorwerp zijn gepleegd. 

533 CdPP 

Instrumentarium Sequestro del Mezzi di ricerca della prova (inbeslagneming 

van bewijsmiddelen). 

253 CdPP 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(gebruik van geld, goederen of opbrengsten van een misdrijf). 

648ter CP 

Wanneer Gebruik bij economische of financiële activiteiten van geld 

goederen of andere opbrengsten afkomstig uit misdrijf. 

648ter lid 1 CP 

Tegen wie/wat Verdachte, niet zijnde de pleger van het grondfeit. 648ter lid 1 CP 

Door wie Rechter. 533 CdPP 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de voorwerpen een illegale 

herkomst hebben en dat een van de witwashandelingen door 

verdachte op het voorwerp zijn gepleegd. 

533 CdPP 

Instrumentarium Sequestro del Mezzi di ricerca della prova (inbeslagneming 

van bewijsmiddelen). 

253 CdPP 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Autoriciclaggio (Witwassen van voorwerpen uit eigen 

misdrijf). 

648ter.1 CP 

Wanneer Gebruik, omzetting of overdracht van geld, goederen of andere 

opbrengsten, afkomstig uit een door verdachte gepleegd doleus 

misdrijf, in economische of financiële activiteiten, om zo het 

vaststellen van de illegale herkomst te bemoeilijken. 

648ter.1 lid 1 CP 

Tegen wie/wat Verdachte, zijnde de pleger van of deelnemer aan het 

grondfeit. 

648ter.1 lid 1 CP 

Door wie Rechter. 533 CdPP 

Bewijs Wettig en overtuigend bewijs dat de voorwerpen afkomstig 

zijn uit een door verdachte zelf gepleegd misdrijf en dat een 

van de witwashandelingen door verdachte op het voorwerp 

zijn gepleegd. 

533 CdPP 

Instrumentarium Sequestro del Mezzi di ricerca della prova (inbeslagneming 

van bewijsmiddelen). 

253 CdPP 
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4.2 Procedure 

 

4.2.1 Algemeen 

Het eerste witwasdelict, artikel 648bis CP – Riciclaggio, werd al in 1978 ingevoerd in de Italiaanse 

strafwetgeving. Daarmee werd, kort gezegd, het overdragen, omzetten en versluieren van 

voorwerpen uit misdrijf strafbaar gesteld. Toch hebben de meeste ontwikkelingen binnen de 

witwaswetgeving zich pas voorgedaan na de inwerkingtreding van de eerste EU witwasrichtlijn, 

richtlijn 91/308/EEG.540 Onder invloed van deze richtlijn werd een aparte strafbaarstelling in het 

leven geroepen voor het gebruik van geld, goederen en andere opbrengsten uit misdrijf.541 Meer 

recentelijk is het witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf separaat strafbaar gesteld.542 

 

4.2.2 Bestanddelen delictsomschrijving 

De Italiaanse witwasdelicten zien op het witwassen van geld, goederen en andere opbrengsten uit 

misdrijf verkregen. Deze ruime definiëring zorgt ervoor dat alle voorwerpen, zaken en 

vermogensrechten afkomstig uit een misdrijf onder de delictsomschrijving kunnen vallen.543 

De voorwerpen dienen middellijk of onmiddellijk hun herkomst te vinden in een misdrijf. In 

geval van artikel 648bis CP is vereist dat het een doleus misdrijf betreft.544 Artikel 648ter CP 

vereist enkel dat het voorwerp zijn herkomst vindt in een misdrijf. Dit kan zowel een doleus als 

een culpoos misdrijf zijn.545 Feitelijk heeft dit onderscheid in de praktijk nauwelijks gevolgen. De 

meeste delicten binnen het Italiaanse strafrecht hebben opzet als subjectief bestanddeel. Bovendien 

zien de meeste culpoze delicten op levensdelicten en inbreuken op de lichamelijke integriteit.546 

Deze feiten, zeker in de culpoze variant, zullen niet geregeld ten grondslag liggen aan het 

witwassen. 

Het is voldoende dat wordt vastgesteld dat de opbrengst zijn herkomst vindt in een (doleus) 

misdrijf. Niet is vereist dat ook wordt vastgesteld uit welk specifiek misdrijf de opbrengsten 

afkomstig zijn.547 Evenmin is vereist dat er een veroordeling heeft plaatsgevonden ten aanzien van 

het grondfeit, dat het grondfeit op Italiaans grondgebied is gepleegd of dat het grondfeit is 

verjaard.548 

                                                 
540 Richtlijn van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 

van geld (91/308/EEG) Pb EG 1991, L166/7, thans vervangen door Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 

terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en 

tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de 

Commissie, Pb EU 2015, L143/73. 
541 Giampieri & Iemma 2007, p. 531. 
542 Zie artikel 648ter.1 CP. 
543 Stolpe 2004, p. 158-159. 
544 Artikel 648bis CP bepaalt daaromtrent: “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti 

da delitto non colposo” of “wie geld, goederen of andere opbrengsten van een doleus misdrijf omzet of overdraagt”. 

Zie ook Stolpe 2004, p. 158. 
545 Artikel 648ter CP bepaalt dat het moet gaan om “beni o altre utilità provenienti da delitto” of “goederen of andere 

eigendommen afkomstig uit misdrijf”. Zie ook Stolpe 2004, p. 158. 
546 Stolpe 2004, p. 159. 
547 Stolpe 2004, p. 164; International Monetary Fund – Monetary and Financial System Department 2006, p. 37. 
548 International Monetary Fund – Monetary and Financial System Department 2006, p. 37. 
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De strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten uit eigen misdrijf, het zogenoemde 

autoriciclaggio of self-laundering, is pas zeer recentelijk ingevoerd in het Italiaanse strafrecht.549 

Artikel 648ter.1 CP stelt strafbaar het gebruik, omzetten en overdragen van geld, goederen en 

andere opbrengsten afkomstig uit een eigen doleus misdrijf, met als doel het bemoeilijken van het 

vaststellen van de illegale herkomst. Het artikel is enkel van toepassing indien de handelingen 

worden uitgevoerd in het kader van economische of financiële activiteiten, zoals het betalen van 

de huur, het kopen van een auto of het financieren van drugs.550 Bij het aanwenden van de 

opbrengsten voor enkel gebruik of eigen gebruik wordt strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens 

witwassen expliciet uitgesloten.551 Het artikel vereist dus steeds dat de handelingen gericht zijn op 

het verhullen van de illegale herkomst van het voorwerp.552 De strafbaarstelling van self-

laundering werd lange tijd afgehouden, omdat een veroordeling voor zowel het gronddelict als het 

witwassen van de opbrengsten uit dat gronddelict naar Italiaans recht een dubbele bestraffing voor 

hetzelfde feit zou opleveren. In Italië werden namelijk het gebruik en de versluiering van illegale 

opbrengsten door de pleger van het grondfeit, als direct gevolg van het grondfeit gezien. 

Bestraffing voor zowel het grondfeit als voor het witwassen van de voorwerpen uit dat grondfeit 

zou dan ook in strijd zijn met de beginselen van het Italiaanse strafrecht.553 

Voorts is vereist dat de voorwerpen afkomstig zijn uit misdrijf, of da delitto (non colposo). In 

tegenstelling tot de Nederlandse witwasbepalingen stellen de Italiaanse witwasbepalingen niet met 

zo veel woorden of hier enkel opbrengsten onmiddellijk uit misdrijf afkomstig onder vallen, of 

ook die voorwerpen die middellijk uit misdrijf afkomstig zijn.554 In de rechtspraak wordt 

aangenomen dat geen beperkte betekenis toekomt aan het begrip da delitto (non colposo). Immers, 

de strafbaarstelling ziet op gedragingen die erop gericht zijn de illegale herkomst te versluieren. 

In dat proces kunnen de voorwerpen, ten tijde van het aantreffen ervan door de autoriteiten, reeds 

zijn omgezet, waardoor zij niet langer direct uit misdrijf afkomstig zijn. Om die reden is het 

witwassen niet beperkt tot voorwerpen onmiddellijk afkomstig uit misdrijf, maar ziet het ook op 

voorwerpen middellijk uit misdrijf afkomstig.555 

Artikel 648bis lid 1 CP stelt de handelingen omzetten en overdragen strafbaar. Anders dan in 

Nederland, valt het omzetten van chartaal geld naar giraal geld, niet onder de reikwijdte van de 

witwashandeling omzetten.556 Daarnaast stelt het daaraan gerelateerde handelingen strafbaar die 

het vaststellen van de criminele herkomst bemoeilijken. Daarbij gaat het om handelingen die de 

feitelijke en juridische aard van het voorwerp niet aantasten. Met deze formulering heeft de 

                                                 
549 Het artikel is bij artikel 3 Legge 15 december 2014, n. 186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di 

capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di 

autoriciclaggio (Bepalingen ten aanzien van de uitvoer en invoer van tegoeden in het buitenland, alsmede ten aanzien 

van de versterking van de strijd tegen belastingontduiking. Bepalingen ten aanzien van self-laundering) op 1 januari 

2015 in werking getreden. Vgl. Unger 2014, p. 236: Dit is waarschijnlijk onder druk van de FATF ingevoerd. 
550 Artikel 648ter.1 lid 1CP 
551 Artikel 648ter.1 lid 4 CP: “non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate 

alla mera utilizzazione o al godimento personale” of “hij is niet strafbaar voor het gedrag waarbij geld, goederen of 

andere opbrengsten bedoeld zijn voor het enkele gebruik of het eigen gebruik”. 
552 Vergelijk in dit verband de eisen die de Hoge Raad stelt aan het enkele verwerven of voorhanden hebben. Zie HR 

13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028. 
553 International Monetary Fund – Monetary and Financial System Department 2006, p. 37. 
554 Vgl. in dit verband ook de Duitse witwasbepalingen. Zie hoofdstuk 2, par. 4. 
555 In deze zin ook Stolpe 2004, p. 160-161; International Monetary Fund – Monetary and Financial System 

Department 2006, p. 37. 
556 Vgl. voor Nederland HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913, NJ 2014/500 en HR 27 oktober 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:3169. 
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wetgever willen voorkomen dat nieuwe handelingen, die niet onder te brengen zijn onder één van 

de witwashandelingen in artikel 648bis of 648ter CP en die de vaststelling van de herkomst 

bemoeilijken, niet strafrechtelijk kunnen worden bestreden.557 

Artikel 648ter CP stelt het gebruik van geld, goederen of opbrengsten van een misdrijf 

strafbaar. Daarbij moet worden gedacht aan het investeren van deze opbrengsten in economische 

en financiële activiteiten.558 In de praktijk is de effectiviteit van deze bepaling beperkt. In de 

meeste gevallen zullen verdachten worden veroordeeld voor heling in de zin van artikel 648 CP559 

of witwassen in de zin van artikel 648bis CP.560 

De witwasbepalingen vereisen dat de verdachte opzettelijk, dat wil zeggen willens en wetens, 

handelt. Het artikel vereist dat wordt bewezen dat de verdachte vol opzet had op de 

witwashandeling enerzijds en anderzijds wetenschap had van de criminele herkomst van het 

voorwerp. Voorwaardelijk opzet volstaat niet.561 Heel problematisch bleek dat in de praktijk niet 

te zijn, nu op basis van artikel 12quinquies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 bij een verdenking 

van een strafbaar feit zoals witwassen of een van de andere delicten gerelateerd aan criminele 

organisaties, al kon worden overgegaan tot verruimde confiscatie.562 Het huidige artikel 12sexies 

Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 ondervangt deze lacune niet.563 Daardoor rijst de vraag of de 

lacune voldoende kan worden ondervangen in de huidige Italiaanse wet- en regelgeving. 

 

4.2.3 Confisca en Ipotesi particolari di confisca bij witwassen 

 

In geval een veroordeling plaatsvindt voor witwassen in de zin van artikel 648bis, 648ter of 

648ter.1 CP, kan confiscatie plaatsvinden op basis van artikel 648quater CP. Een veroordeling 

voor witwassen in de zin van artikel 648bis of 648ter maak het eveneens mogelijk om verruimde 

confiscatie in de zin van artikel 12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 toe te passen. 

 

                                                 
557 Stolpe 2004, p. 166-167. 
558 Giampieri & Iemma 2007, p. 534; Stolpe 2004, p. 169. 
559 Artikel 648 CP stelt het aankopen, verwerven of verbergen van geld, goederen of andere opbrengsten uit een 

misdrijf voor zichzelf of van een ander strafbaar. Hierbij geldt eveneens dat de heler niet de pleger van het grondfeit 

kan zijn. 
560 Stolpe 2004, p. 169: Zo werden in de periode van 1991-1999 slechts 15 personen veroordeeld voor overtreding van 

artikel 648ter CP. 
561 International Monetary Fund – Monetary and Financial System Department 2006, p. 38; Stolpe 2004, p. 170-171. 
562 International Monetary Fund – Monetary and Financial System Department 2006, p. 38. 
563 Zoals aangehaald in § 3.2.2 is artikel 12quinquies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 ongrondwettig verklaard, 

omdat het in strijd zou zijn met de onschuldpresumptie. Artikel 12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 vereist 

meer dan een enkele verdenking, namelijk dat er een veroordeling heeft plaatsgevonden voor één van de in artikel 

12sexies Decreto-legge 8 juni 1992, n. 306 genoemde misdrijven. 
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5. Strafrechtelijk beslag 

 

5.1 Verkorte weergave 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sequestro del Mezzi di ricerca della prova (inbeslagneming 

van bewijsmiddelen). 

253 CdPP 

Wanneer In geval van een verdenking van een strafbaar feit. 253 lid 1 CdPP 

Tegen wie/wat Corpus delicti en voorwerpen gerelateerd aan een misdrijf. 253 lid 1 CdPP 

Door wie Rechter 253 lid 1 CdPP 

Bewijs Een redelijk vermoeden dat de voorwerpen de corpus delicti 

van het misdrijf zijn of noodzakelijk zijn voor het aan de dag 

brengen van de waarheid 

 

 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sequestro conservativo (conservatoir beslag). 316 CdPP 

Wanneer In geval van een verdenking van een strafbaar feit. 316 CdPP 

Tegen wie/wat Voorwerpen, inclusief banktegoeden. 316 CdPP 

Door wie Rechter, op verzoek van de officier van justitie of de 

benadeelde partij. 

316 lid 2 en 3 CdPP 

Bewijs Indien een redelijk vermoeden bestaat dat de betrokkene zijn 

betalingsverplichtingen, zoals een geldboete, de kosten van 

de procedure of belastingverplichtingen, niet zal nakomen. 

Indien het redelijke vermoeden bestaat dat de betrokkene zijn 

civiele verplichtingen jegens de benadeelde partij niet zal 

nakomen.  

316 lid 2 CdPP 

 

 

 

316 lid 3 CdPP 

 

5.2 Procedure 

 

Italië kent binnen het strafrecht twee vormen van inbeslagneming: Sequestro del Mezzi di ricerca 

della prova (inbeslagneming van bewijsmiddelen) en Sequestro come misure cautelari 

(inbeslagneming als voorzorgsmaatregel). De inbeslagneming van bewijsmiddelen is geregeld in 

artikel 253 CdPP.564 Vatbaar voor beslag zijn de voorwerpen die zijn aan te merken als corpus 

delicti en de voorwerpen die gerelateerd zijn aan het misdrijf en noodzakelijk zijn voor het aan de 

dag brengen van de waarheid.565 Een corpus delicti is een voorwerp dat het product, de opbrengst 

of de waarde van het strafbare feit vertegenwoordigt, aldus artikel 253 lid 2 CdPP.566 De rechter 

is bevoegd om de inbeslagneming op basis van artikel 253 CdPP te bevelen. Nadat de 

                                                 
564 Dit artikel is vergelijkbaar met het Nederlandse artikel 94 lid 1 Sv. 
565 Zie artikel 321 lid 1 CP; Di Amato 2011, nr. 598. 
566 Zie eveneens Di Amato 2011, nr. 598. 

 Beschrijving Artikel 

Wat Sequestro come misure cautelari (inbeslagneming als 

voorzorgsmaatregel). 

321 lid 2 CdPP 

Wanneer In geval strafrechtelijke confiscatie is toegestaan. 321 lid 2 CdPP 

Tegen wie/wat Voorwerpen. 321 lid 2 CdPP 

Door wie Rechter, bij dringende noodzaak de officier van justitie of de 

opsporingsambtenaar. 

321 lid 3bis CdPP 

Bewijs Redelijk vermoeden dat de voorwerpen gerelateerd zijn aan 

het misdrijf waarvan betrokkene wordt verdacht 
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inbeslagneming heeft plaatsgevonden, kan de verdachte, de betrokkene of de rechthebbende een 

verzoek tot herziening indienen.567 Echter, een dergelijk verzoek schort de werking van de 

maatregel niet op.568 

In beginsel dienen de voorwerpen direct te worden teruggegeven indien de noodzaak tot beslag 

van de voorwerpen is beëindigd.569 Daarop bestaat een tweetal uitzonderingen. Ten eerste kan de 

officier van justitie een verzoek doen om het beslag om te zetten in een conservatoir beslag en op 

deze wijze het beslag te laten voortduren. Er moet dan een redelijk vermoeden bestaan dat, indien 

de voorwerpen niet onder beslag blijven, de betrokkene zijn betalingsverplichtingen, zoals een 

geldboete, de kosten van de procedure of belastingverplichtingen, niet zal nakomen.570 Een 

benadeelde partij kan eveneens een verzoek indienen. Zij kan verzoeken om tot conservatoir beslag 

over te gaan omdat een redelijk vermoeden bestaat dat betrokkene, indien de voorwerpen niet 

onder beslag blijven, zijn civiele verplichtingen jegens de benadeelde partij niet zal nakomen.571 

Tot slot kan het beslag voortduren indien de voorwerpen vatbaar zijn voor confiscatie, in de zin 

van artikel 321 lid 2 CdPP.572  

Op basis van 321 lid 2 CdPP vindt de inbeslagneming plaats als voorzorgsmaatregel, zodat 

uiteindelijk de confiscatie van de voorwerpen kan worden verwezenlijkt.573 In beginsel is de 

rechter van het vooronderzoek bevoegd om tot een dergelijke inbeslagneming over te gaan. Dit is 

de rechter van een enkelvoudige kamer, die oordeelt over de inzet van de meest ingrijpende 

dwangmiddelen zoals voorlopige hechtenis en huiszoekingen. In geval van dringende noodzaak 

zijn ook de officier van justitie en de opsporingsambtenaren daartoe bevoegd.574 Het beslag dient 

dan binnen tien dagen te worden geautoriseerd door een rechter. Indien een machtiging van een 

rechter uitblijft, moet het beslag worden beëindigd.575 Het beslag kan enkel worden bevolen indien 

voorwerpen in aanmerking komen voor strafrechtelijke confiscatie.576 Artikel 321 lid 2 CdPP is 

dus niet van toepassing in geval van administratiefrechtelijke confiscatie. Indien beslag is gelegd, 

kan de betrokkene een verzoek tot herziening van het beslag indienen bij de rechter ex artikel 322 

lid 1 CdPP. Ook hier geldt dat een verzoek tot herziening geen schorsende werking heeft.577 Blijft 

vervolging uit of volgt een vrijspraak en wordt daarmee niet overgegaan tot confiscatie in de zin 

van artikel 240 CP, dan dienen de in beslag genomen voorwerpen onmiddellijk te worden 

teruggegeven aan de betrokkene.578 

 

                                                 
567 Artikel 257 lid 1 CdPP. 
568 Zie artikel 257 lid 2 CdPP. 
569 Di Amato 2011, nr. 600. 
570 Artikel 261 lid 1 CdPP. 
571 Artikel 261 lid 2 CdPP; Vgl. artikel 94a lid 1 Sv. 
572 Artikel 261 lid 3 CdPP; Vgl. artikel 94a lid 3 Sv. 
573 Vgl. artikel 94a lid 2 Sv voor de Nederlandse evenknie van dit instrument. 
574 Artikel 321 lid 1, respectievelijk lid 3bis, CdPP. 
575 Artikel 321 lid 3ter CdPP. 
576 Vettori 2006, p. 79. Daarbij kan worden gedacht aan confiscatie op basis van artikel 240 CP of een van de overige 

strafrechtelijke mogelijkheden voor strafrechtelijke confiscatie, zoals artikel 416 lid 7 CP. 
577 Artikel 322 lid 2 CdPP. 
578 Zie artikel 322bis lid 1 CdPP. 
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6. Bestuursrechtelijk beslag en confiscatie 

 

6.1 Confisca preventivo (preventieve confiscatie) 

 

6.1.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Confisca preventivo (preventieve confiscatie). 24 Codice Antimafia 

Wanneer Indien 1) de eigenaar van de voorwerpen, die het object zijn 

van de preventieve procedure, geen legale herkomst van de 

voorwerpen kan aantonen, of 2) het opgegeven legale 

inkomen van de betrokkene niet in verhouding staat tot zijn 

daadwerkelijke legale economische activiteiten, of 3) er 

bewijs is dat de goederen een illegale herkomst hebben. 

Indien de voorwerpen met een vermoedelijk illegale 

herkomst in beslag zijn genomen. 

24 lid 1 Codice 

Antimafia 

Tegen wie/wat Betrokkene zoals vermeld in artikel 4 Codice Antimafia die 

een gevaar vormt voor de samenleving (in personam). 

24 lid 1 Codice 

Antimafia 

Goederen waarvan er bewijs is dat zij een illegale herkomst 

hebben (in rem). 

24 lid 1 Codice 

Antimafia 

Derden. 24 lid 1 Codice 

Antimafia 

De erfgenaam van de overleden persoon zoals bedoeld in 

artikel 4 Codice Antimafia die een gevaar vormde voor de 

samenleving, ongeacht of de erfgenaam een gevaar vormt 

voor de samenleving. 

18 lid 1, 2 en 3 Codice 

Antimafia 

Door wie Strafrechter op verzoek van het openbaar ministerie of de 

directeur van de DIA. 

17 lid 1 jo. 24 lid 1 en 3 

Codice Antimafia 

Bewijs Enige mate van waarschijnlijkheid dat sprake is van een 

persoon zoals vermeld in artikel 4 Codice Antimafia die een 

gevaar vormt voor de samenleving en dat de voorwerpen een 

illegale herkomst hebben.579 

29 Codice Antimafia 

Instrumentarium Sequestro (inbeslagneming). 

Sequestro per equivalente (inbeslagneming van de waarde). 

20 Codice Antimafia 

25 Codice 

Antimafia 

 

6.1.2 Procedure 

Artikel 24 Codice Antimafia regelt de preventieve confiscatie. De maatregel kan worden 

aangewend nadat inbeslagneming van voorwerpen heeft plaatsgevonden.580 De maatregel is in de 

eerste plaats van toepassing op de betrokkene vermeld in artikel 4 Codice Antimafia die een 

‘gevaar vormt voor de samenleving’.581 Er zijn drie categorieën personen die kunnen worden 

beschouwd als een gevaar voor de samenleving. Allereerst personen die er van verdacht worden 

deel te nemen aan een maffiaorganisatie zoals bedoeld in artikel 416bis CP582. Er moet daarbij 

                                                 
579 De daadwerkelijke bewijsstandaard blijft onduidelijk, zie Panzavolta & Flor 2015, p. 136 e.v. Ten minste wordt 

vereist dat er sprake is van enige mate van waarschijnlijkheid. Zie Panzavolta & Flor 2015, p. 137 i.h.b. voetnoot 69. 
580 Artikel 24 lid 1 Codice Antimafia. Panzavolta & Flor 2015, p. 124. 
581 United Nations Office on Drugs and Crime, Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery 

2014, p. 5; Piva 2014, p. 73; Panzavolta & Flor 2015, p.124-125. Zie ook punt 3.8 van de conclusie van A-G Harteveld 

bij HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:246. 
582 Zie Calderoni & Di Stefano 2015, p. 239-240: er is sprake van een maffia-organisatie indien de deelnemers door 

middel van intimidatie door de organisatie, onder de voorwaarde van onderwerping aan die organisatie en een code of 
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sprake zijn van een grote mate van waarschijnlijkheid dat de betrokkene zich schuldig heeft 

gemaakt aan deelname aan een maffiaorganisatie, maar dat hoeft niet wettig en overtuigend te zijn 

bewezen.583 De tweede categorie betreft personen die er van verdacht worden een aantal 

misdrijven te hebben gepleegd die gerelateerd zijn aan georganiseerde criminaliteit. Tot slot 

kunnen ook personen die leven van illegale handel of winsten van criminele activiteiten worden 

aangemerkt als personen die een gevaar vormen voor de samenleving.584 

Naast deze drie categorieën voorziet de Codice Antimafia ook in een aantal andere gevallen 

waarin kan worden aangenomen dat een persoon een gevaar vormt voor de samenleving. Deze 

gevallen doen zich in de praktijk vrijwel nooit voor.585 In afwijking van de hierboven geschetste 

situaties, behoeft de gevaarlijkheid van de betrokkene niet te worden vastgesteld indien hij een 

vrijheidsbenemende straf ondergaat of voorwaardelijk in vrijheid is gesteld. De procedure kan ook 

buiten de aanwezigheid van de betrokkene worden gestart. Met andere woorden, het ontbreken 

van een woon- of verblijfplaats van betrokkene vormt geen belemmering in de toepassing van 

artikel 24 Codice Antimafia.586 

Is de betrokkene overleden, dan kan tot vijf jaar na zijn overlijden ook tegen zijn erfgenamen 

de confiscatiemaatregel worden toegepast. In de praktijk bleek dat geregeld de betrokkene jegens 

wie een confiscatiemaatregel zou worden toegepast, door de maffiaorganisatie van het leven werd 

beroofd, om zo confiscatie te voorkomen.587 Er behoeft in die gevallen niet te worden vastgesteld 

dat ook zijn erfgenamen een gevaar vormen voor de samenleving. Afdoende is dat ten aanzien van 

betrokkene deze maatregel kon worden toegepast.588 

Tot slot kan een confiscatieprocedure worden gestart indien er bewijs, in de zin van enige mate 

van waarschijnlijkheid, is dat de voorwerpen een illegale herkomst hebben. In die gevallen richt 

de procedure zich tegen het voorwerp.589 

De inbeslagneming die voorafgaat aan de confiscatie ziet op voorwerpen die direct en indirect 

ter beschikking staan van de verdachte. Daardoor kunnen ook voorwerpen, die zich onder een 

derde bevinden, worden geconfisqueerd. Bevinden voorwerpen zich onder een derde, dan is wel 

vereist dat verdachte daadwerkelijk de beschikking heeft over het voorwerp. Er is dus geen sprake 

van een louter formeel vereiste.590 

De officier van justitie en de directeur van de DIA kunnen de strafrechter verzoeken om over 

te gaan tot toepassing van de confiscatiemaatregel indien – zoals hierboven reeds is omschreven – 

                                                 
silence (omertà), misdrijven plegen, directe of indirecte controle verkrijgen over economische activiteiten, publieke 

contracten of vergunningen, oneerlijke winsten verkrijgen voor zichzelf of anderen of vrij stemrecht bemoeilijken of 

in gevaar brengen of stemmen voor zichzelf proberen te verkrijgen.  
583 United Nations Office on Drugs and Crime, Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery 

2014, p. 5; Panzavolta & Flor 2015, p. 119; Piva 2014, p. 73: dit hangt samen met artikel 29 Codice Antimafia, dat 

stelt dat een preventieve maatregel niet afhankelijk is van strafrechtelijke vervolging. Daardoor is niet vereist dat 

zonder redelijke twijfel komt vast te staan dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan artikel 416bis CP. 
584 United Nations Office on Drugs and Crime, Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery 

2014, p. 5. Panzavolta & Flor 2015, p. 125. Zie ook punt 3.8 van de conclusie van A-G Harteveld bij HR 16 februari 

2016, ECLI:NL:HR:2016:246. 
585 United Nations Office on Drugs and Crime, Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery 

2014, p. 5. Zie ook Panzavolta & Flor 2015, p.125. 
586 Artikel 18 lid 4 Codice Antimafia. Panzavolta & Flor 2015, p. 126-127. 
587 Vettori 2006, p. 83; Panzavolta & Flor 2015, p.127. 
588 Artikel 18 lid 3 Codice Antimafia; Panzavolta & Flor 2015, p. 127-128. 
589 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 259. 
590 Artikel 20 Codice Antimafia; Vgl. Stolpe 2004, p. 220 en Fraschini & Putaturo 2013, p. 19; Panzavolta & Flor 

2015, p. 126. 
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sprake is van een sociaal gevaarlijk persoon en geen legale herkomst kan worden aangetoond van 

de voorwerpen die zijn aangetroffen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het inkomen dat door 

betrokkene is opgegeven, niet in verhouding staat tot zijn daadwerkelijke inkomsten uit legale 

economische activiteiten en er geen verklaring is voor deze onregelmatigheid. Ook kan confiscatie 

plaatsvinden indien er bewijs is dat de goederen uit illegale activiteiten afkomstig zijn.591 

De bewijslast ligt in beginsel bij de officier van justitie en de directeur van de DIA. Het is de 

officier van justitie of de directeur van de DIA die zal moeten aantonen dat er sprake is van een 

persoon in de zin van artikel 4 Codice Antimafia die een gevaar vormt voor de samenleving. 

Tevens dienen zij aan te tonen dat het vermogen vermoedelijk een illegale herkomst heeft.592 De 

illegale herkomst van het vermogen van de betrokkene moet, ingevolge artikel 19 lid 1 Codice 

Antimafia, worden beoordeeld op basis van zijn levensstijl, financiële middelen, vermogen en 

economische activiteiten.593 Het onderzoek hoeft niet beperkt te blijven tot de betrokkene, maar 

kan zich tevens uitstrekken tot de echtgenoot, kinderen en de huisgenoten van de afgelopen vijf 

jaar. Ook natuurlijke personen en rechtspersonen, bedrijven of verenigingen die indirect of direct 

ter beschikking staan van de betrokkene, kunnen aan het onderzoek worden onderworpen.594 Voor 

de aanwending van artikel 24 Codice Antimafia is niet vereist dat uit het onderzoek blijkt dat de 

voorwerpen een illegale herkomst hebben.595 Het is vervolgens aan de verdachte om aan te tonen 

dat de voorwerpen een legale herkomst hebben.596 

 

                                                 
591 Zie artikel 24 lid 1 Codice Antimafia. Anders Panzavolta & Flor 2015, p. 125-126: Zij onderscheiden twee gronden: 

1) onevenredigheid tussen het opgegeven legale inkomen of economische activiteiten en 2) blijk van een illegale 

herkomst of het resultaat van het investeren van crimineel vermogen. 
592 Panzavolta & Flor 2015, p. 139. 
593 Vgl. Vettori 2006, p. 79; Panzavolta & Flor 2015, p. 129. 
594 Artikel 19 lid 3 Codice Antifmafia; Vgl. Vettori 2006, p. 79-80. Panzavolta & Flor 2015, p. 129. 
595 Vgl. Stolpe 2004, p. 218; Panzavolta & Flor 2015, p. 129-130. 
596 Panzavolta & Flor 2015, p. 139. 
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6.2 Confisca per equivalente (confiscatie van de waarde) 

 

6.2.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Confisca per equivalente (confiscatie van de waarde). 25 Codice Antimafia 

Wanneer Indien betrokkene 1) de voorwerpen verduistert, verbergt of 

devalueert om zo inbeslagneming en confiscatie te voorkomen, 

of betrokkene 2) de voorwerpen heeft overgedragen aan een 

derde te goeder trouw. 

25 Codice Antimafia 

Tegen wie/wat Betrokkene tegen wie een preventieve maatregel is ingesteld. 25 Codice Antimafia 

Door wie Rechter op verzoek van het openbaar ministerie of de directeur 

van de DIA. 

17 lid 1 jo. 24 lid 1 en 3 

Codice Antimafia 

Bewijs Enige mate van waarschijnlijkheid dat sprake is van een 

persoon zoals vermeld in artikel 4 Codice Antimafia die een 

gevaar vormt voor de samenleving en dat de voorwerpen een 

illegale herkomst hebben.597 

29 Codice Antimafia 

Instrumentarium Sequestro per equivalente (inbeslagneming van de waarde). 25 Codice Antimafia 

 

6.2.2 Procedure 

Het kan voorkomen dat de betrokkene op wie een preventieve maatregel van toepassing is, zoals 

preventieve inbeslagneming of confiscatie598, ten aanzien van de voorwerpen die voor 

inbeslagneming of confiscatie vatbaar zijn, handelingen verricht om zo de betreffende maatregelen 

te voorkomen. Om ook in die gevallen de confiscatie van illegaal vermogen te garanderen is de 

mogelijkheid gecreëerd om de waarde van de voorwerpen te confisqueren.599  

Daarvoor is vereist dat wordt vastgesteld dat betrokkene de voorwerpen verduistert, verbergt 

of devalueert met als doel de inbeslagneming of confiscatie te voorkomen. Daarnaast is confisca 

per equivalente mogelijk indien betrokkene de voorwerpen heeft overgedragen aan een derde die 

te goeder trouw heeft gehandeld.600 Indien daarvan sprake is, kan worden overgegaan tot 

confiscatie van voorwerpen tot een waarde gelijk aan de voorwerpen die geconfisqueerd hadden 

moeten worden. 

 

                                                 
597 De daadwerkelijke bewijsstandaard blijft onduidelijk, zie Panzavolta & Flor 2015, p. 136 e.v.. Ten minste wordt 

vereist dat er sprake is van enige mate van waarschijnlijkheid. Zie Panzavolta & Flor 2015, p. 137 i.h.b. voetnoot 69. 
598 Zie para 6.1. 
599 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 259; Panzavolta & Flor 2015, p. 126. 
600 Artikel 25 Codice Antimafia. 
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6.3 Sequestro (inbeslagneming) 

 

6.3.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sequestro (inbeslagneming). 20 Codice Antimafia 

Wanneer Indien 1) voorwerpen direct of indirect ter beschikking staan 

aan de betrokkene en 2) de waarde van de voorwerpen niet kan 

worden verklaard door het inkomen van de betrokkene of er 

voldoende bewijs is dat het vermogen afkomstig is uit een 

strafbaar feit. 

20 lid 1 Codice 

Antimafia 

Tegen wie/wat Voorwerpen (in rem). 20 lid 1 Codice 

Antimafia 

Door wie Rechter na start van de confiscatieprocedure (hoorzitting). 

Bij reëel gevaar dat de voorwerpen die ten grondslag liggen 

aan de confiscatiemaatregel zullen verdwijnen, zullen worden 

verduisterd of zullen worden vernietigd, de rechter op verzoek 

van de officier van justitie, de politie commissaris of de 

directeur van de DIA, voorafgaande aan de 

confiscatieprocedure. 

20 Codice Antimafia 

22 Codice Antimafia 

Bewijs Redelijk vermoeden dat de voorwerpen een illegale herkomst 

hebben 

 

 

6.3.2 Procedure 

Voorafgaand aan de confiscatie, dienen de voorwerpen in beslag te worden genomen ex artikel 20 

Codice Antimafia.601 Om te kunnen overgaan tot inbeslagneming moet worden vastgesteld dat de 

voorwerpen direct of indirect ter beschikking staan van de betrokkene. Er is daarvan sprake indien 

de betrokkene daadwerkelijk de beschikking heeft over het voorwerp. Enkel formele 

beschikkingsmacht over het voorwerp is dus niet afdoende.602 Daarnaast moet het gaan om 

voorwerpen met een waarde die niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de betrokkene 

of er moet voldoende bewijs zijn dat de voorwerpen een illegale herkomst hebben. De bewijsregels 

zijn op dit punt minder streng dan bij de confiscatie, omdat de betrokkene wiens bezit in beslag 

wordt genomen nog zal worden gehoord.603 

Is de confiscatieprocedure aangevangen, dan is de rechter (ambtshalve) bevoegd om tot 

inbeslagneming over te gaan.604 Indien sprake is van reëel gevaar dat de voorwerpen die ten 

grondslag liggen aan een op te leggen confiscatiemaatregel zullen verdwijnen, zullen worden 

verduisterd of vernietigd, dan kan ook voorafgaande aan de hoorzitting worden overgegaan tot 

inbeslagneming van de voorwerpen. De officier van justitie, de politiecommissaris of de directeur 

van de DIA kunnen daartoe een verzoek indienen bij de rechter.605 

Door de inbeslagneming verliest de betrokkene de macht over de voorwerpen. De voorwerpen 

worden in het beheer geplaatst van een gerechtelijke beheerder die daartoe is aangewezen door de 

rechter.606 De betrokkene en rechthebbende kunnen tegen de inbeslagneming beroep instellen bij 

                                                 
601 Artikel 24 lid 1 Codice Antimafia. Panzavolta & Flor 2015, p. 124. 
602 Artikel 20 Codice Antimafia; Vgl. Stolpe 2004, p. 220 en Fraschini & Putaturo 2013, p. 19. 
603 Galabov e.a. 2015, p. 23; Panzavolta & Flor 2015, p. 130-131. 
604 Artikel 20 lid 1 Codice Antimafia. 
605 Artikel 22 lid 1 Codice Antimafia; Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258-259. Zie ook punt 3.8 van de conclusie 

van A-G Harteveld bij HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:246. 
606 Calderoni & Di Stefano 2015, p. 258. 
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het hof.607 Het beroep heeft geen schorsende werking en moet binnen tien dagen na de mededeling 

van de inbeslagneming worden ingediend. Het hof beslist binnen 30 dagen op het beroep. Tegen 

de uitspraak van het hof kan eveneens cassatie worden ingesteld binnen tien dagen na de uitspraak 

van het hof. De Corte di cassazione (Hof van Cassatie) neemt binnen 30 dagen een beslissing op 

de cassatie. Het instellen van cassatie heeft evenmin schorsende werking.608 

 

6.4 Sequestro per equivalente (inbeslagneming van de waarde) 

 

6.4.1 Verkorte weergave 
 Beschrijving Artikel 

Wat Sequestro per equivalente (inbeslagneming van de waarde). 25 Codice Antimafia 

Wanneer Indien 1) tegen betrokkene op wie een preventieve maatregel 

van toepassing is en betrokkene 2) de voorwerpen verduistert, 

verbergt of devalueert om zo inbeslagneming en confiscatie te 

voorkomen, of betrokkene 3) de voorwerpen heeft 

overgedragen aan een derde te goeder trouw. 

25 Codice Antimafia 

Tegen wie/wat Voorwerpen (in rem). 25 Codice Antimafia 

Door wie Rechter.  

Bewijs Redelijk vermoeden dat de voorwerpen, die door betrokkene 

vermoedelijk zullen worden verduisterd, verborgen, 

gedevalueerd of overgedragen aan een derde te goeder trouw, 

een illegale herkomst hebben 

 

 

6.4.2 Procedure 

Net als bij de confisca per equivalente, kan de sequestro per equivalente worden toegepast op de 

betrokkene op wie een preventieve maatregel van toepassing is. Daarvoor is vereist dat de 

betrokkene de voorwerpen verduistert, verbergt of devalueert om zo inbeslagneming en confiscatie 

van de voorwerpen te voorkomen. Daarnaast kan ook een sequestro per equivalente worden 

toegepast indien betrokkene de voorwerpen heeft overgedragen aan een derde te goeder trouw.609 

In dat geval kan worden overgegaan tot confiscatie van voorwerpen met een gelijke waarde. 

 

7. Samenwerkingsinstrumenten 

 

De samenwerking met andere EU-lidstaten voor de confiscatie van voorwerpen met een crimineel 

vermogen wordt geregeld door de Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa 

all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Deze 

regeling is de omzetting van Kaderbesluit 2006/783/JHA, inzake wederzijdse erkenning van 

confiscatiebeslissingen.  

In het geval Italië voorwerpen confisqueert op eigen grondgebied ten behoeve van een 

buitenlandse strafzaak, zijn artikelen 12 e.v. van de Attuazione della decisione quadro 

2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni 

di confisca van toepassing. In het geval Italië een andere EU-lidstaat verzoekt tot confiscatie van 

voorwerpen in het buitenland, zijn de artikelen 3 e.v. van de Attuazione della decisione quadro 

                                                 
607 Artikel 10 jo. 27 lid 2 Codice Antimafia; Panzavolta & Flor 2015, p. 126. 
608 Artikel 27 Codice Antimafia. Panzavolta & Flor 2015, p. 132 
609 Artikel 25 Codice Antimafia. 
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2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni 

di confisca van toepassing. 

 

8. Mate van succesvol beslag en confiscatie 

 

De Italiaanse respondent is zeer positief over de mogelijkheden die de Italiaanse wetgeving biedt 

om tot beslag en confiscatie van crimineel vermogen over te gaan. Hij stelt daaromtrent dat het 

Italiaanse recht een effectief systeem heeft om tot beslag en confiscatie over te gaan. Rechters en 

officieren van justitie hebben veel instrumenten tot hun beschikking, onder andere onder de anti-

maffia wetgeving. Zoals in dit hoofdstuk uiteengezet is, kent het Italiaanse systeem mogelijkheden 

om onder andere een beslag- en confiscatieprocedure te starten tegen het voorwerp (in rem). In het 

geval dat bijvoorbeeld vermogen niet kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon als 

eigenaar, bezitter of betrokkene kan dan toch tot confiscatie worden overgegaan. 

Desalniettemin merkt hij op dat er door de autoriteiten ook problemen kunnen worden ervaren. 

Die problemen houden allereerst verband met de moeilijkheid om aan te tonen wat de link is tussen 

het vermogen en de verdachte, indien de voorwerpen formeel zijn overgedragen aan derden of 

rechtspersonen. Ingevolge artikel 24 lid 1 Codice Antimafia kan namelijk ook tot confiscatie 

worden overgegaan van voorwerpen die de jure in het bezit van derden of rechtspersonen zijn, 

indien kan worden aangetoond dat betrokkene de facto eigenaar is van het voorwerp. Daarnaast 

kunnen zich problemen voordoen indien er sprake van geld is, dat het subject is geweest van 

meerdere transacties in het buitenland. In het laatste geval kan het moeilijk zijn om het vermogen 

te traceren, zeker indien het geld is overgedragen aan landen waar belasting gemakkelijk kan 

worden ontdoken of waar geen belastingplicht is. 

 

9. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is de regelgeving in Italië ten aanzien van het in beslag nemen en confisqueren 

van vermoedelijk crimineel vermogen uiteengezet. De mogelijkheden voor confiscatie en 

inbeslagneming zijn voornamelijk in het kader van de bestrijding van maffiaorganisaties 

ontwikkeld en verruimd. De klassieke confiscatiemaatregelen en beslagmodaliteiten vindt men 

terug in de Codice Penale. De preventieve confiscatie- en inbeslagnemingsmodaliteiten vindt men 

terug in de Codice Antimafia. Deze modaliteiten anticiperen op mogelijk toekomstig te plegen 

misdrijven. Ze zijn non-conviction based en van administratiefrechtelijke aard. Ze worden buiten 

het strafrecht ten uitvoer gelegd door handhavingsambtenaren onder toezicht van een rechter. Het 

voordeel, vanuit een rechtshandhavingsperspectief bezien, van deze preventieve maatregelen is 

dat minder strenge bewijsregels gelden in vergelijking tot de strafrechtelijke confiscatie. 

Ten aanzien van de – in het inleidende hoofdstuk beschreven – vier standaardsituaties kan het 

volgende worden opgemerkt. In het geval voorwerpen worden aangetroffen zonder een specifiek 

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 artikel 20 en 22 van de Codice Antimafia kunnen 

deze voorwerpen voorafgaande aan de confiscatie in beslag worden genomen. 

In het geval er sprake is van een erfenis, waarvan wordt vermoed dat een of meerdere 

bestanddelen een illegale herkomst hebben, kan tot confiscatie worden overgegaan door middel 

van artikel 24 jo. 18 eerste, tweede en derde lid van de Codice Antimafia. Er hoeft in die gevallen 
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niet te worden vastgesteld dat de erfgenamen een gevaar vormen voor de samenleving. Afdoende 

is dat vastgesteld is dat de erflater een gevaar vormde voor de samenleving. 

Is er sprake van een ‘windhapper’ dan biedt de klassieke confiscatie van artikel 240 CP een 

mogelijkheid om tot confiscatie over te gaan. Daarvoor is vereist dat 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. 

Tot slot doet de situatie van de onbeheerde bankrekening zich in Italië niet voor. Onder 

Italiaanse wetgeving is het onmogelijk om een bankrekening te openen of te houden zonder dat er 

een aanwijsbaar persoon eigenaar is van die rekening.610  

                                                 
610 Interview Calderoni. 
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Hoofdstuk 6 
 

Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en 

confiscatie vanuit Nederlands perspectief 
 

1. Inleiding 

 

In het kader van dit onderzoek is contact gezocht met medewerkers van Nederlandse autoriteiten 

die zich bezighouden met beslag en confiscatie. Aan hen is gevraagd een vragenlijst in te vullen 

waarin onder andere de vraag centraal staat waar zich in de internationale samenwerking op het 

terrein van dit onderzoek knelpunten voordoen.611 Vooropgesteld dient te worden dat op basis van 

de vragenlijsten (hoofdzakelijk) kwalitatieve uitspraken kunnen worden gedaan. 

Samenwerking tussen Nederland en het buitenland in het kader van beslag en confiscatie kan 

op verschillende wijze plaatsvinden. De respondenten maken het meeste gebruik van de 

mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie met het buitenland ten behoeve van het beslag, 

samenwerking in de confiscatieprocedure612 en samenwerking in de tenuitvoerlegging van een 

confiscatiesanctie. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling ten behoeve 

van de (door)zoeking613 en informatie-uitwisseling ter uitwinning van de geldelijke sanctie614. De 

mogelijkheid om het buitenland te tippen omtrent de aanwezigheid in dat land van 

vermogensbestanddelen met een vermoedelijk illegale herkomst wordt voornamelijk gebruikt door 

respondenten werkzaam bij de politie. Respondenten van het OM tippen eveneens het buitenland 

omtrent de aanwezigheid van vermoedelijk criminele vermogensbestanddelen, doch vermoedelijk 

in mindere mate. De respondent van het IRC en de respondent van de AIRS maken geen gebruik 

van deze mogelijkheid. Als toelichting daarop geeft de respondent die de vragenlijst ingevuld heeft 

namens de AIRS aan dat de AIRS volstaat met het verzoek om het geld in beslag te nemen. Indien 

dat niet lukt, is het een overweging om de strafvervolging over te dragen voor het 

ontnemingsgedeelte. Over het algemeen heeft het buitenland (buiten de EU) meer nodig dan 

slechts informatie, aldus de respondent werkzaam bij de AIRS.  

Andere vormen van samenwerking die door respondenten worden genoemd zijn de Joint 

Investigation Teams (JIT), de informatie-uitwisseling via de Financial Investigation Units (FIU), 

Liaison Officers, de ARO en rechtstreeks contact, het overdragen van zaken op basis van 

Kaderbesluit 2005/214/JBZ615 en Kaderbesluit 2006/783/JBZ616, asset sharing617, medewerking 

met de uitvoering van een schikkingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, samenwerking 

bij inbeslagneming, samenwerking in het financieel onderzoek en tot slot de samenwerking in het 

                                                 
611 Zie nader hoofdstuk 1. 
612 In de procedure die leidt tot de confiscatiebeslissing is het CJIB niet betrokken. 
613 Daarbij kan onder andere gedacht worden aan informatie over de verdachte of veroordeelde, zoals bijvoorbeeld 

zijn woon- of verblijfplaats, en zijn vermogen. Overigens komt deze vorm van informatie-uitwisseling volgens de 

AIRS niet vaak voor in de confiscatiefase, nu doorzoeking in die fase in veel gevallen niet hoeft plaats te vinden. Van 

deze vorm van samenwerking wordt geen gebruik gemaakt door het CJIB. 
614 Daarbij kan onder andere gedacht worden aan informatie over de veroordeelde en zijn vermogen. 
615 Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van 

wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, PbEU 2005, L 76/16. 
616 Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 

erkenning op beslissingen tot confiscatie, PbEU 2006, L 328/59. 
617617 In het geval van asset sharing wordt de waarde van de geconfisqueerde voorwerpen onder de Staten verdeeld. 
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kader van de uitlevering. Daarnaast geven respondenten aan gebruik te maken van andere vormen 

van samenwerking, zoals het horen van getuigen, onderzoek bij banken, doorzoekingen, 

informatiedeling over het bestaan van vermogensbestanddelen, bezoeken van collega’s in het 

buitenland ter uitvoering of aanvulling van een rechtshulpverzoek, beslaglegging via het EU-

bevriezingsbevel, voorbereiding met Eurojust, informatie-uitwisseling via Europol, internationale 

rechtshulp en het aanschrijven van AIRS/ARO. 

In de zaken waar de respondenten bij betrokken waren, werd de samenwerking in de meeste 

gevallen gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende 

middelen en psychotrope stoffen (1988), het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 

grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (2000), het Verdrag van de Raad van Europa inzake 

het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van de opbrengsten van 

misdrijven en terrorismefinanciering (2005) en het Kaderbesluit 2003/577/JBZ inzake de 

tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van het Europees rechtshulpverdrag van 1959, het Verdrag tussen 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk ter aanvulling en vergemakkelijking van de werking van 

het Verdrag van de Raad van Europa inzake witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de 

confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering, de EU-

Rechtshulpovereenkomst 2000, Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten 

van misdrijven, alsmede van daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen 

voorwerpen, en Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de wederzijdse erkenning van 

confiscatiebeslissingen. Het minst wordt gebruik gemaakt van het Europees Verdrag inzake de 

internationale geldigheid van strafvonnissen, de Schengen Uitvoeringsovereenkomst en het 

Kaderbesluit 2008/978/JBZ betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van 

voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures.618 

Opvallend is dat veel respondenten werkzaam bij het OM en de politie aangeven niet te weten 

wat de rechtsbasis is voor het rechtshulpverzoek. Dit zou kunnen worden verklaard door het 

systeem KRIS dat zij gebruiken om rechtshulpverzoeken uit te sturen. Dit systeem automatiseert 

het proces van het rechtshulpverzoek, waardoor veel politie- en justitieambtenaren nog maar 

weinig parate kennis hebben over de verschillende (rechtshulp)verdragen. Echter, een andere 

medewerker van het OM stelt dat de kennis bij politie en justitie er nooit is geweest en dat men 

daarom afhankelijk is van de internationaal adviseurs die binnen het OM werkzaam zijn. 

De hiernavolgende paragrafen van dit hoofdstuk geven inzicht in de ervaringen van 

respondenten met de beslag- en confiscatieprocedure en denkbare elementen voor een goede 

internationale samenwerking bij beslag en confiscatie. Uit de vragenlijsten blijkt dat veel vormen 

van samenwerking naar tevredenheid verlopen (vgl. paragraaf 2). Nu dit onderzoek beoogt een 

bijdrage te leveren aan verbetering van de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie, 

wordt in dit hoofdstuk in het bijzonder de focus gelegd op als problematisch ervaren situaties. De 

indeling van het hoofdstuk is daarbij als volgt. In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van de 

benoemde problematische situaties die zich voordoen bij beslag en confiscatie in Nederlandse 

strafzaken met crimineel vermogen in het buitenland. In paragraaf 3 worden de problemen in kaart 

gebracht die zich voordoen bij beslag en confiscatie in buitenlandse procedures met crimineel 

vermogen in Nederland. Op basis van paragrafen 2 en 3 is het mogelijk om in paragraaf 4 een 

antwoord te formuleren op deelvraag 7 van dit onderzoek: welke problemen ondervindt Nederland 

                                                 
618 Het valt buiten de vraagstelling van dit onderzoek om een beschrijving van de gedetailleerde inhoud van deze 

regelingen te geven. Zie evenwel bijlage 8 voor een overzicht van de belangrijkste regelingen inzake beslag en 

confiscatie in deze internationale verdragen en Europese regelgeving. 



121 

 

bij het in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen door middel van in rem 

procedures in het buitenland? In paragraaf 5 worden vervolgens aan de hand van de antwoorden 

van de respondenten denkbare elementen voor het dichterbij brengen van goed lopende 

internationale samenwerking bij succesvol in beslag nemen en confisqueren van crimineel 

vermogen geformuleerd.  

Daarbij dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt. Allereerst bevatte de vragenlijst een 

uitvoerige lijst met vragen, waarnaast ook ruimte is geboden om een toelichting te geven op de 

door de respondent gegeven antwoorden. Echter, vaak ontbreekt een dergelijke toelichting in de 

door ons ontvangen vragenlijsten en is slechts een van de categoriëen problematische situaties 

aangekruist zonder dat een achterliggende reden is aangegeven. Het gevolg is dat her en der de 

inhoud van de respons wat aan de oppervlakte blijft. Een tweede kanttekening die gemaakt dient 

te worden, is dat er voor gekozen is niet alleen de respons te beschrijven, maar ook om deze te 

plaatsen in het perspectief van de vigerende (Europese) regelgeving. In dat kader is van belang dat 

de vragenlijsten zijn uitgestuurd vóór het verstrijken van de implementatietermijn van Richtlijn 

2014/42/EU (1 oktober 2016). Dit zou van invloed kunnen zijn op de perceptie van de 

respondenten ten aanzien van de afpakmogelijkheden en de samenwerkingsinstrumenten. Anders 

gezegd, aspecten van de strafrechtelijke samenwerking die door de respondenten als probleem zijn 

gepercipieerd, zoals het afkomstvereiste bij anderbeslag, behoeven dat na de implementatie van 

de Richtlijn wellicht niet meer te zijn. 

Paragraaf 5 geeft een antwoord op deelvraag 8 – inhoudende welke denkbare elementen zijn 

voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking bij het succesvol in 

beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen – van dit onderzoek vanuit Nederlands 

perspectief. Daarmee wordt het mogelijk om in hoofdstuk 8 te bezien tot welke aandachtspunten 

dit kan leiden voor de Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning 

en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen. In hoofdstuk 8 wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de uitkomsten van de vragenlijsten van de Nederlandse en buitenlandse respondenten. Dit 

hoofdstuk (6) sluit af met een conclusie in paragraaf 6. 

 

2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken 

met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken) 

 

Binnen de AIRS, het IRC, het OM en de politie zijn respondenten betrokken bij beslag en 

confiscatie in Nederlandse strafzaken met crimineel vermogen in het buitenland. Enkel de 

respondent die namens het CJIB de vragenlijst heeft ingevuld geeft aan niet betrokken te zijn 

geweest bij dergelijke zaken. Wel geeft hij aan veel belang te hebben bij de beslagprocedure, nu 

de executie van confiscatievonnissen gebaat is bij een goed opsporingsonderzoek. Dat geldt in het 

bijzonder voor de soms complexe, langdurige onderzoeken die uiteindelijk leiden tot de oplegging 

van een ontnemingsmaatregel. Tot slot stelt de respondent die de vragenlijst namens het CJIB heeft 

ingevuld in de executiefase wel te maken te hebben met het leggen van executoriaal beslag in de 

zin van artikel 573 e.v. Sv. 

De algemene indruk die kan worden ontleend aan de antwoorden die de Nederlandse 

respondenten hebben gegeven op de vragenlijst, is dat zich over het algemeen niet veel problemen 

voordoen bij beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken met crimineel vermogen in het 

buitenland. Zo stellen de respondenten werkzaam bij de politie in het algemeen niet of nauwelijks 

tegen problemen aan te lopen in Nederlandse confiscatieprocedures met vermogen in het 

buitenland. Een van de respondenten van de politie merkt daarover op dat in heel veel gevallen 
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actief wordt gezocht naar de modus die ‘het beste past’ bij het onderliggende geval. Ook de andere 

respondenten ervaren weinig problemen. Een van de respondenten werkzaam bij het OM was 

betrokken bij 1-2 zaken waarin één of meer andere landen werd verzocht geld of andere 

vermogensbestanddelen te confisqueren en de autoriteiten in de betreffende landen kozen voor een 

civielrechtelijke procedure, een zogenoemde in rem procedure of een administratiefrechtelijke 

procedure. Een dergelijke keuze van het buitenland voor een civielrechtelijke, in rem of 

bestuursrechtelijke procedure hoeft in de beslagprocedure geen problemen op te leveren. De 

respondent die namens de AIRS de vragenlijst heeft ingevuld, geeft daaromtrent aan dat indien de 

keuze voor een andersoortige (dan een strafrechtelijke) procedure reeds in de beslagfase duidelijk 

wordt, de keuze kan worden gemaakt om de procedure over te dragen aan het buitenland. Ook in 

dit geval gaf de respondent werkzaam bij het OM aan geen problemen te hebben ervaren toen het 

buitenland koos voor een civielrechtelijke procedure, een zogenoemde in rem procedure of een 

administratiefrechtelijke procedure. Ook in de 3-5 zaken waarin aan het buitenland werd verzocht 

opbrengsten aldaar te confisqueren die niet te koppelen waren aan een specifieke persoon als 

verdachte, eigenaar of bezitter, werden volgens de respondent werkzaam bij de AIRS geen 

problemen ervaren. Een van de respondenten van het OM die bij 6-10 zaken betrokken was waarin 

het buitenland werd verzocht gelden in beslag te nemen van een onbeheerde bankrekening, 

ervaarde evenmin problemen. 

Op basis van de antwoorden van de respondenten kunnen evenwel de volgende relatief vaak 

voorkomende benoemde problematische situaties worden geïdentificeerd, te weten i) er liep al een 

juridische procedure tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam, ii) er werd geen of onvoldoende 

vermogen onder de betrokkene aangetroffen, iii) het buitenland weigerde anderbeslag te leggen, 

iv) het buitenlandse stelsel voorzag niet in een mogelijkheid om tot beslag over te gaan, v) de 

specifieke situatie van de ‘windhapper’ en vi) de specifieke situatie van de criminele erfenis. 

De problemen die de respondenten ondervinden houden geen verband met de keuze van het 

buitenland om een civielrechtelijke, in rem, of administratiefrechtelijke procedure te starten. De 

reden hiervoor kan zijn dat indien de keuze voor een andersoortige procedure reeds in de 

beslagfase duidelijk wordt, Nederlandse autoriteiten kunnen kiezen om de procedure over te 

dragen aan het buitenland. Op die manier kunnen problemen die verband houden met een andere 

procedure worden omzeild. Met andere woorden, in een dergelijk geval wordt gezocht naar de 

modus die het beste aansluit op de onderliggende problematiek van de zaak. 

Het is niet uitgesloten dat zich in één zaak meerdere van de hiervoor aangegeven problemen 

voordoen, zoals in de situatie waarin de betreffende autoriteit er niet in slaagde om vermogen onder 

een ‘windhapper’ te confisqueren en er geen vermogen onder de betrokkene werd aangetroffen. 

Deze problematische situaties kunnen zich onder verschillende omstandigheden voordoen, 

waaronder ook in de standaardsituaties. Met het oog op de overzichtelijkheid worden in het 

navolgende de standaardsituaties afzonderlijk besproken als ten aanzien van die veel problemen 

worden gepercipieerd door de respondenten. De benoemde problematische situaties worden 

hieronder nader toegelicht. 
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Problematische situatie 1: reeds lopende juridische procedure tegen betrokkene, verdachte of 

erfgenaam in het buitenland 

 

Een eerste probleem dat door meerdere respondenten wordt gesignaleerd in gevallen van 

grensoverschrijdende criminaliteit is het probleem dat er reeds een procedure tegen betrokkene 

verdachte of erfgenaam loopt in het buitenland.619 Een dergelijke situatie kan een beletsel vormen 

indien men tot confiscatie of beslag van (vermoedelijk) criminele voorwerpen wil overgaan. De 

respondent werkzaam bij IRC ondervindt bijvoorbeeld problemen, omdat betrokkene in zijn land 

van herkomst een procedure heeft gestart om het beslag op te heffen. Dat heeft hij vermoedelijk 

gedaan omdat de uitvoering, dat wil zeggen het te gelde maken van het beslag, zo lang duurt. De 

ARO houdt zich momenteel bezig met de executie en is daarover in overleg getreden met het 

betreffende land. Er wordt nu een poging gedaan om het Nederlandse ontnemingsvonnis tegen de 

vrouw van betrokkene ter executie over te dragen aan het buitenalnd en zodoende het conservatoir 

beslag in het buitenland uit te winnen.  

Ook is denkbaar dat niet tot beslag en confiscatie kan worden overgegaan omdat het buitenland 

zelf een confiscatieprocedure tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam heeft lopen. Indien de 

zaken betrekking hebben op hetzelfde feit, kan het ne bis in idem-beginsel620 een obstructie voor 

Nederland vormen om in die gevallen tot confiscatie over te gaan. Dit beginsel sluit de 

mogelijkheid uit om iemand meermalen voor hetzelfde feit in rechte te betrekken. In een dergelijk 

geval kan de situatie vanuit een oogpunt van het ‘afpakken’ van criminele opbrengsten bezwaarlijk 

als problematisch worden gekarakteriseerd. Daarnaast is denkbaar dat – en daarmee wordt een 

overlap zichtbaar met de hieronder geschetste tweede problematische situatie – in het geval de 

zaken op verschillende feiten betrekking hebben en de buitenlandse procedure voorafgaat aan de 

Nederlandse confiscatieprocedure, er geen vermogen meer onder de betrokkene aanwezig is nadat 

het buitenland het (vermoedelijk) crimineel vermogen heeft geconfisqueerd, dat wil zeggen de 

confiscatiebeslissing heeft geëxecuteerd. 

 

Problematische situatie 2: er werd geen of onvoldoende vermogen onder betrokkene aangetroffen 

 

Een tweede probleem dat door veel respondenten wordt ondervonden tijdens de beslag- en 

confiscatieprocedure is dat er geen vermogen werd aangetroffen onder de betrokkene. Zo geven 

de respondent die de vragenlijst namens de AIRS heeft ingevuld en vier respondenten werkzaam 

bij het OM aan in de beslag- en/of confiscatieprocedure te worden gehinderd in gevallen waarin 

bij betrokkene onvoldoende vermogen aanwezig was. In het verlengde hiervan ligt het volgende 

voorbeeld van de respondent werkzaam bij de AIRS, dat de AIRS in een confiscatieprocedure te 

maken had met een faillissement van een betrokken bedrijf. In het geval van faillissement van een 

bedrijf, zo schrijft hij, is een dagvaarding of een rechterlijke beslissing onmogelijk.  

Opvallend is dat een van de respondenten werkzaam bij het OM aangeeft dat hij in de 

specifieke situatie van de ‘windhapper’ niet tot confiscatie kon overgaan omdat er onvoldoende 

vermogen werd aangetroffen bij de betrokkene. Daardoor rijst het vermoeden dat in dergelijke 

gevallen schijnconstructies worden opgesteld, waardoor de betrokkene feitelijk over het vermogen 

                                                 
619 Het OM en het IRC hebben in de confiscatieprocedure ervaren dat er reeds een procedure tegen de betrokkene, 

verdachte of erfgenaam liep. In de beslagprocedure leverde een reeds lopende procedure tegen de betrokkene, 

verdachte of erfgenaam problemen op voor het OM, het IRC en de politie. 
620 Het ne bis in idem-beginsel is neergelegd in artikel 68 Sr, artikel 50 EU-Handvest, artikel 4 van het 7e protocol van 

het EVRM. 
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kan beschikken, maar het vermogen juridisch gezien toebehoort aan een ander, bijvoorbeeld aan 

een rechtspersoon. In dat kader geeft een van de respondenten werkzaam bij de politie aan te 

hebben ondervonden niet tot beslag te kunnen overgaan van een verbeurd te verklaren woning die 

op naam stond van een buitenlandse rechtspersoon en niet op naam van betrokkene of verdachte. 

Deze buitenlandse rechtspersoon is uiteindelijk in een aanvullend rechtshulpverzoek als verdachte 

beschreven. Naar moet worden aangenomen betreft het hier een aanvullend klassiek 

rechtshulpverzoek. 

 

Problematische situatie 3: het buitenland weigerde anderbeslag te leggen 

 

Respondenten werkzaam bij de AIRS, het OM en de politie geven aan in de beslagprocedure 

problemen te ondervinden wanneer het buitenland weigert om anderbeslag te leggen. De reden 

voor weigering in dergelijke procedures is waarschijnlijk gelegen in het feit dat voor het succesvol 

leggen van het Nederlandse anderbeslag niet is vereist dat wordt aangetoond dat een link bestaat 

tussen het (vermoedelijk) criminele vermogen en het strafbare feit. Dat is in andere landen vaak 

wel een vereiste. Die eis maakt het leggen van beslag vaak lastig, aldus een van de respondenten 

werkzaam bij het OM. Een andere reden kan zijn dat het buitenlandse stelsel niet voorziet in een 

mogelijkheid om tot anderbeslag over te gaan. Een van de respondenten werkzaam bij de politie 

heeft ervaren dat in de situatie van de ‘windhapper’ het buitenland weigerde anderbeslag te leggen. 

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

opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie beoogt de problemen die werden ervaren in het 

kader van het anderbeslag te ondervangen. Artikel 6 van deze richtlijn verplicht lidstaten de nodige 

maatregelen te nemen om tot object- of waardeconfiscatie over te gaan van voorwerpen die door 

een verdachte al dan niet rechtstreeks aan een derde zijn overgedragen. Daarvoor is vereist dat 

deze derde het vermogen te kwader trouw heeft verkregen: hij wist of had moeten weten dat het 

doel van de overdracht of de verwerving het vermijden van confiscatie was. Artikel 6 vereist niet 

dat wordt vastgesteld dat er een link bestaat tussen het criminele vermogen en het strafbare feit. 

Artikel 7 lid 2 voorziet vervolgens in de mogelijkheid om voorwerpen in het bezit van een derde, 

zoals bedoeld in artikel 6, in beslag te nemen.621 De richtlijn heeft een beperkt bereik. Lidstaten 

zijn slechts verplicht om inzet van het instrumentarium mogelijk te maken in het geval van 

strafbare feiten die vallen onder de in artikel 3 genoemde overeenkomsten, kaderbesluiten en 

richtlijnen.622 

                                                 
621 De richtlijn spreekt hier over bevriezingsmaatregelen met het oog op een eventueel latere confiscatie. Zie artikel 7 

lid 2 Richtlijn 2014/42/EU. Zie ook het overzicht van het instrumentarium van richtlijn 2014/42/EU in bijlage 8. 
622 Dit zijn de volgende overeenkomsten, kaderbesluiten en richtlijnen: i) de overeenkomst opgesteld op basis van 

artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij 

ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, ii) 

Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere 

sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro, iii) Kaderbesluit 

2001/413/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrĳding van fraude en vervalsing in verband met andere 

betaalmiddelen dan contanten, iv) Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen 

van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten 

van misdrĳven, v) Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrĳding, vi) 

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrĳding van corruptie in de privésector, vii) 

Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 

drugshandel, viii) Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit, ix) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming 
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Of de richtlijn reeds doeltreffend is de geschetste problematiek aan te pakken, blijft vooralsnog 

onduidelijk. Ondanks dat de implementatietermijn van Richtlijn 2014/42/EU inmiddels is 

verstreken, kan het voorkomen dat landen nog niet de benodigde wijzigingen in hun nationale 

rechtssysteem (op een juiste wijze) hebben doorgevoerd.623 In die gevallen zal anderbeslag nog 

niet kunnen plaatsvinden, omdat een nationale wettelijke basis hiervoor ontbreekt en richtlijnen 

geen directe werking hebben. Omdat de EU-richtlijn slechts bindend is voor lidstaten van de 

Europese Unie kunnen problemen met anderbeslag in landen buiten de EU zich nog steeds 

voordoen. 

 

Problematische situatie 4: het buitenlandse stelsel voorziet niet in een mogelijkheid om tot beslag 

over te gaan 

 

Een vierde probleem dat meerdere respondenten hebben ervaren is dat het buitenlandse stelsel 

(überhaupt) niet voorziet in een mogelijkheid om tot beslag over te gaan. Dit probleem ligt min of 

meer in het verlengde van het hiervoor gesignaleerde probleem dat het buitenland weigert om 

anderbeslag te leggen. 

Daarnaast worden door respondenten problemen gesignaleerd in het geval er sprake is van één 

van de standaardsituaties. Zo geeft één van de respondenten van het OM aan in de situatie van 

vermogen dat niet te koppelen was aan een specifiek persoon te hebben ondervonden dat het 

buitenlandse rechtsstelsel niet voorzag in een mogelijkheid tot beslag over te gaan. Het buitenland 

verzocht in een van die gevallen om een nadere onderbouwing van de schijnconstructie. Dat is een 

bijzonder verzoek, nu het vermogen niet te koppelen zou zijn aan een persoon en daarmee dus ook 

niet aan een zogenaamde katvanger. Ook in het geval van een ‘windhapper’ geven zowel twee 

respondenten werkzaam bij de politie, als twee respondenten werkzaam bij het OM aan dat er geen 

beslag kon worden gelegd, omdat het buitenlandse rechtsstelsel niet in mogelijkheden voorzag om 

tot beslag te kunnen overgaan. De oorzaak van deze problemen kan mogelijk gelegen zijn in het 

ontbreken van een link tussen het criminele vermogen en het strafbare feit dat, zoals reeds hiervoor 

is aangegeven, in andere landen vaak vereist wordt om tot beslag en confiscatie te kunnen 

overgaan. Indien niet tot beslag kan worden overgegaan, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor 

de daaropvolgende confiscatie. Zo hebben respondenten werkzaam bij de AIRS, het OM en de 

politie aangegeven dat ze niet tot confiscatie konden overgaan, omdat het voorwerp in het 

buitenland niet in beslag kon worden genomen. 

De invoering van Richtlijn 2014/42/EU biedt mogelijk ook een oplossing binnen de EU voor 

deze problematiek. De richtlijn biedt een minimum aan instrumenten om tot beslag en confiscatie 

te kunnen overgaan.624 De richtlijn voorziet naast de mogelijkheid om tot confiscatie over te gaan 

van voorwerpen die rechtstreeks voorvloeien uit het strafbare feit waarvoor de betrokkene is 

veroordeeld, ook in de mogelijkheid om over te gaan tot confiscatie indien veroordeelde is 

veroordeeld voor een strafbaar feit en door een rechter wordt vastgesteld dat het vermogen van de 

veroordeelde niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de veroordeelde. Daarnaast 

                                                 
en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2002/629/JBZ van de Raad, x) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad en xi) Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 

augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad. 
623 Zo was op 22 januari 2017 de implementatie van de richtlijn in Duitsland nog niet voltooid. 
624 De grondslag van de richtlijn is artikel 82 lid 2 en 83 lid 1 VWEU. Beide artikelen beogen minimumharmonisatie 

te bereiken op het gebied van het strafprocesrecht, respectievelijk het materiële strafrecht. 
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voorziet het in de mogelijkheid om tot confiscatie bij een derde over te gaan.625 Bovendien vereisen 

deze instrumenten niet dat wordt vastgesteld wat de link tussen het criminele vermogen en het 

strafbare feit is. Daarmee worden deze problemen mogelijk ondervangen. 

 

Problematische situatie 5: de ‘windhapper’ 

 

De situatie van de ‘windhapper’, waarbij sprake is van een persoon die geen of nauwelijks 

geregistreerd inkomen heeft, is een vijfde probleem dat zich kan voordoen in een Nederlandse 

beslag- of confiscatieprocedure met crimineel vermogen in het buitenland. Deze specifieke situatie 

lijkt onder de respondenten het vaakst voorkomende probleem. Zo geeft de respondent die de 

vragenlijst namens de AIRS heeft ingevuld aan dat de AIRS in de beslagprocedure met crimineel 

vermogen in het buitenland enkel betrokken is geweest bij standaardsituaties waarin sprake was 

van een ‘windhapper’. Ook bij respondenten van de politie kwam in de beslagprocedure de situatie 

waarin sprake was van een ‘windhapper’ het vaakst voor. Tot slot zijn respondenten werkzaam bij 

het OM zowel inzake beslag als inzake confiscatie, eveneens het vaakst betrokken bij gevallen 

waarin sprake was van een ‘windhapper’. Een van de respondenten werkzaam bij het OM geeft 

aan dat het in dit soort zaken vaak een verdenking van witwassen betreft. Er is dan geen sprake 

van legaal inkomen, maar wel zicht op vermogen. 

De problemen die zich voordoen in het geval van een ‘windhapper’ zijn veelzijdig. Echter, 

door respondenten wordt geen toelichting gegeven waarom deze problematische situaties tot 

problemen laten. Twee respondenten werkzaam bij de politie geven aan te hebben ervaren dat het 

buitenlandse rechtsstelsel niet voorzag in een mogelijkheid tot beslag, het buitenland weigerde om 

anderbeslag te leggen, er al een strafzaak liep tegen de betrokkene of verdachte en/of dat er soms 

al een ontnemingszaak in het buitenland liep tegen de betrokkene of verdachte. Vier respondenten 

werkzaam bij het OM geven aan dat zij in die gevallen problemen hebben ondervonden in de 

beslagprocedure, namelijk dat het buitenlandse rechtsstelsel niet voorzag in een mogelijkheid om 

beslag te leggen en/of dat er al een strafzaak tegen de betrokkene of verdachte liep. Een respondent 

werkzaam bij het OM kon niet tot confiscatie doen overgaan omdat er onvoldoende vermogen 

werd aangetroffen bij de betrokkene en omdat de voorwerpen niet in beslag konden worden 

genomen. Daarentegen heeft de respondent die de vragenlijst namens de AIRS heeft ingevuld geen 

problemen ondervonden in de zaken waarin sprake was van een ‘windhapper’. 

 

Problematische situatie 6: de erfenis 

 

Een tweede standaardsituatie die problemen kan veroorzaken in de beslag- en confiscatieprocedure 

zijn de erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare 

feiten van de erflater. Echter, door de respondenten wordt geen toelichting gegeven waarom de 

problematische situaties tot problemen leiden. Van de ondervraagde respondenten geven een 

respondent werkzaam bij het OM en een respondent werkzaam bij de politie aan verschillende 

problemen te hebben ondervonden in het geval zij een criminele erfenis wilde confisqueren. Zo 

kon niet tot confiscatie worden overgegaan omdat het vermogen in het buitenland niet in beslag 

kon worden genomen. Ook kwam het voor dat er al een strafzaak liep tegen de betrokkene, 

verdachte of erfgenaam. Ter zake van de beslagprocedure geeft een van de respondenten van de 

politie aan dat in het geval van de erfenis het buitenland weigerde om anderbeslag te leggen. Dat 

                                                 
625 Zie artikel 5, respectievelijk artikel 6 van Richtlijn 2014/42/EU. Artikel 7 voorziet in de mogelijkheid om tot beslag 

van deze voorwerpen over te gaan. 
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houdt mogelijk verband met het andere probleem dat deze respondent in dergelijke zaken heeft 

ervaren, namelijk dat er reeds een procedure tegen de verdachte, betrokkene of erfgenaam liep. 

Een probleem dat gerelateerd is aan de criminele erfenis, is de constatering dat de betrokkene is 

overleden. De respondent werkzaam bij de AIRS en twee respondenten werkzaam bij het OM 

geven aan dat het overlijden van betrokkene een probleem kan vormen voor de confiscatie van 

voorwerpen met een (vermoedelijke) criminele herkomst. 

Toch behoeft de situatie van de criminele erfenis niet tot problemen te leiden. Een van de 

respondenten werkzaam bij het OM merkt namelijk op dat samenwerking meestal mogelijk is als 

betrokkene bereid is om mee te werken door middel van een afstandsverklaring of 

vaststellingsovereenkomst waarbij bijvoorbeeld een bankopdracht ten behoeve van de Staat wordt 

ondertekend. 

De gesignaleerde problemen die zich voordoen in het geval van een erfenis die (geheel of ten 

dele) bestaat uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare feiten van de erflater, houden geen 

verband met de keuze van het buitenland voor een civielrechtelijke, in rem, of 

administratiefrechtelijke procedure. Een civielrechtelijke, in rem, of administratiefrechtelijke 

procedure zou mogelijk een oplossing kunnen bieden in de gevallen waarin sprake is van een 

criminele erfenis die niet via de strafrechtelijke weg uit de circulatie kan worden gehaald. In die 

gevallen zou er een procedure gestart kunnen worden tegen de erfenis, in plaats van tegen de 

erfgenaam. De procedure zal echter de gesignaleerde problemen dat er reeds een procedure tegen 

de betrokkene, verdachte of erfgenaam loopt en het buitenland weigerde anderbeslag te leggen niet 

wegnemen. 

 

3. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in buitenlandse juridische 

procedures met criminele opbrengsten in Nederland (inkomende rechtshulpverzoeken) 

 

Binnen alle Nederlandse instanties hebben respondenten ervaring met buitenlandse procedures 

waarin Nederland werd verzocht om de zich vermoedelijk in Nederland bevindende criminele 

opbrengsten te confisqueren. De respondent die de vragenlijst namens het CJIB heeft ingevuld, 

merkt daarbij op dat hij voor de beantwoording van de vragen is uitgegaan van het leggen van 

executoriaal beslag in Nederland ten behoeve van buitenlandse juridische procedures. Dit 

executoriaal beslag wordt gelegd nadat de zaak ter executie is overgenomen door het CJIB. 

Aan de antwoorden van de respondenten wordt de algemene indruk ontleend dat zij weinig 

belemmeringen ondervinden wanneer zij criminele opbrengsten in Nederland confisqueren in het 

kader van een buitenlandse procedure. Wanneer zij beslag willen leggen op criminele opbrengsten 

in Nederland ten behoeve van een buitenlandse procedure ervaren de respondenten daarentegen 

verschillende problemen. De specifieke situaties van de onbeheerde bankrekening en de criminele 

erfenis hebben zich daarbij niet voorgedaan. In een enkel geval was sprake van een ‘windhapper’ 

of van vermogen dat niet te koppelen is aan een specifieke persoon als eigenaar, bezitter of 

erfgenaam. Deze standaardsituaties leveren niet tot nauwelijks problemen op. 

Op basis van de antwoorden van de respondenten kunnen de volgende vaak voorkomende 

benoemde problematische situaties worden geïdentificeerd, te weten i) er liep al een strafzaak 

tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam in Nederland, ii) er werd geen of onvoldoende 

vermogen onder de betrokkene aangetroffen, en iii) het buitenland verzocht om een 

civielrechtelijk, in rem of een bestuursrechtelijk beslag. 
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Problematische situatie 1: reeds lopende strafzaak tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam 

in Nederland 

 

Een eerste problematische situatie die zich voordoet is dat er reeds een strafzaak tegen de 

betrokkene, verdachte of erfgenaam loopt in Nederland. Dit probleem werd in de vorige paragraaf 

spiegelbeeldig eveneens geconstateerd in Nederlandse strafzaken met crimineel vermogen in het 

buitenland. Een respondent werkzaam bij de politie en een respondent werkzaam bij het OM geven 

aan te hebben ondervonden dat het buitenland verzocht om vermogen in beslag te nemen of te 

confisqueren in Nederland en er al een strafzaak liep tegen de betrokkene, verdachte of erfgenaam 

in Nederland. De medewerker bij de politie merkt daarover op dat subjecten vaak in meerdere 

landen strafbare feiten plegen. Daardoor bestaat een grote kans dat er meerdere zaken tegen een 

verdachte lopen. Doet een dergelijke situatie zich voor dan kan confiscatie mogelijk op basis van 

artikel 552l lid 4 Sv worden geweigerd indien het betreffende verzoek is gedaan ten behoeve van 

een onderzoek naar strafbare feiten waarvoor de verdachte in Nederland wordt vervolgd en na 

overleg met de verzoekende autoriteit is gebleken dat inwilliging van het verzoek niet verenigbaar 

is met de Nederlandse belangen bij de strafvervolging of zou leiden tot schending van het ne bis 

in idem beginsel.  

 

Problematische situatie 2: er werd geen of onvoldoende vermogen onder betrokkene aangetroffen 

 

Een tweede benoemde problematische situatie in buitenlandse juridische procedures met 

vermogen in Nederland is dat Nederlandse autoriteiten geen of onvoldoende vermogen onder 

betrokkene aantreffen. Dit probleem werd eveneens gesignaleerd in de situatie dat Nederlandse 

autoriteiten het buitenland verzoeken crimineel vermogen in beslag te nemen of te confisqueren. 

Zo geeft de respondent die namens de AIRS de vragenlijst heeft ingevuld aan, dat het zowel in de 

beslag- als confiscatieprocedure is voorgekomen dat er geen of onvoldoende vermogen werd 

aangetroffen onder de betrokkene. Ook bij een van de respondenten van het OM is het 

voorgekomen dat er onvoldoende vermogen werd aangetroffen onder de betrokkene, waardoor 

niet tot beslag kon worden overgegaan. Onduidelijk is of de bevoegdheden zoals vervat in artikel 

577ba e.v. Sv zijn ingezet. 

 

Problematische situatie 3: het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem of een 

bestuursrechtelijk beslag 

 

Een laatste benoemde problematische situatie is het geval dat het buitenland verzoekt om een 

civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag. Twee respondenten werkzaam bij het OM 

geven aan dat het is voorgekomen dat het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem of 

een bestuursrechtelijk beslag. Een van deze respondenten geeft eveneens aan dat in de 

standaardsituatie van de ‘windhapper’ door het buitenland om een civielrechtelijk, in rem, of 

bestuursrechtelijk beslag werd verzocht. De benoemde situatie is problematisch, maar behoeft bij 

nader inzien niet tot problemen te leiden. Zo overwoog de rechtbank Rotterdam in 2012, in een 

zaak waarin de Italiaanse overheid had verzocht om in het kader van de bestuursrechtelijke 

procedure van de Italiaanse Wet 575/1965 (thans artikel 24 Codice Antimafia) beslag te leggen op 

het vermogen van betrokkene: 
 

“In paragraaf 21 van het bij het Witwasverdrag behorende Explanatory report is neergelegd: 

 



129 

 

“The definition of ‘confiscation’ was drafted in order to make it clear that, on the one hand, the Convention only 

deals with criminal activities or acts connected therewith, such as acts related to civil in rem actions and, on the 

other hand, that differences in the organisation of the judicial systems and the rules of procedure do not exclude 

the application of the Convention. For instance, the fact that confiscation in some States is not considered as a 

penal sanction but as a security or other measure is irrelevant to the extent that the confiscation is related to 

criminal activity. It is also irrelevant that confiscation might sometimes be ordered by a judge who is, strictly 

speaking, not a criminal judge, as long as the decision was taken by a judge. The term “court” has the same 

meaning as in Article 6 of the European Convention on Human Rights. The experts agreed that purely 

administrative confiscation was not included in the scope of application of the Convention. 

 

In paragraaf 43 van het bij het Witwasverdrag behorende Explanatory report is neergelegd: 

 

“It also follows from the article (artikel 13, rechtbank) that the request concerns a confiscation which by its very 

nature is criminal and thus excludes a request which is not connected with an offence, for example administrative 

confiscation. However, the decision of a court to confiscate need not be taken by a court of criminal jurisdiction 

following criminal proceedings. 

 

Any type of proceedings, independently of their relationship with criminal proceedings and of applicable 

procedural rules, might qualify in so far as they may result in a confiscation order, provided that they are carried 

out by judicial authorities and that they are criminal in nature, that is, that they concern instrumentalities or 

proceeds.” 

 

De Italiaanse Wet 575/1965 is gericht op het voorkomen van toekomstige criminaliteit door degenen die een 

gevaar vormen voor de Italiaanse gemeenschap. Zij voorziet onder meer in de verbeurdverklaring (confisca di 

prevenzione) van bezittingen van (onder andere) personen die (vermoedelijk) zijn verbonden aan maffiose 

organisaties of organisaties die zich bezighouden met handel in verdovende middelen, dan wel van personen 

waarvan door hun gedrag en levensstijl dient te worden aangenomen dat zij gewoonlijk al dan niet gedeeltelijk 

leven van de opbrengsten van criminele activiteiten, alsmede in de (conservatoire) inbeslagname van die 

bezittingen met het oog daarop. De procedure vereist niet dat de betrokkene wordt vervolgd of veroordeeld door 

de strafrechter. Voor de inbeslagname is wel vereist a) dat de bezittingen rechtstreeks of indirect ter beschikking 

staan aan de betrokken persoon en b) dat een niet te verklaren onevenredigheid bestaat tussen zijn rijkdom en zijn 

inkomen of niveau van economische activiteiten of dat er voldoende bewijs voorhanden is dat de bezittingen de 

opbrengst zijn van misdrijven. 

 

De rechtbank maakt uit het voorgaande op dat de confisca di prevenzione en de inbeslagname die daaraan vooraf 

kan gaan het karakter hebben van veiligheidsmaatregelen en dat deze de Italiaanse openbare orde beogen te 

beschermen. Hoewel maatregelen, bezien vanuit Nederlandse optiek, mogelijk als bestuursrechtelijk zouden 

kunnen worden gezien en ook geen connexiteit met strafvervolging of een strafzaak is vereist, houden zij wel 

degelijk verband met (veronderstelde) criminele activiteiten, ook al omdat het subject van deze maatregelen de 

(veronderstelde) opbrengst van misdrijven is. Tegen de achtergrond van voormelde passages uit het Explanatory 

report moet dan ook worden geoordeeld dat de tenuitvoerlegging van de confisca di prevenzione in Nederland op 

artikel 13 van het Witwasverdrag kan worden gestoeld. Dit brengt voor het onderhavige geval ook mee dat het in 

het rechtshulpverzoek van 16 juli 2009 gedane verzoek tot tenuitvoerlegging van een aan die confisca di 

prevenzione voorafgaande (conservatoire) inbeslagname eveneens kon worden gestoeld op dat verdrag, en wel 

op artikel 11. 

 

Het verweer wordt verworpen. [Cursivering onzerzijds]”626 

 

Het vonnis laat zien dat de Nederlandse rechter een dergelijk verzoek van het buitenland kan 

honoreren als de voorwerpen verband houden met (veronderstelde) criminele activiteiten, waarbij 

mede een rol kan spelen dat het object van deze maatregelen de (veronderstelde) opbrengst van 

misdrijven is. In dat geval is een (wettelijke) grondslag nodig om het verzoek te kunnen honoreren, 

                                                 
626 Rechtbank Rotterdam, 3 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738. Vgl. HR 3 september 2013, 

ECLI:NL:2013:586 en HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:246, NJ 2016/144. 
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zoals het VN Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 1988 of 

het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en 

de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering 2005.627 

 

4. Ervaringen van Nederlandse autoriteiten bij beslag en confiscatie van crimineel vermogen 

door middel van civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke procedures 

 

Het beslag en de confiscatie van crimineel vermogen kunnen op verscheidene manieren door een 

land worden vormgegeven. Er kan worden gekozen voor een strafrechtelijke procedure, zoals in 

Nederland het geval is, een civiele procedure, zoals de Engelse civil recovery628, of een 

bestuursrechtelijke procedure, zoals neergelegd in de Italiaanse Codice Antimafia.629 Ook kan het 

voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde in rem procedure. Een in rem 

procedure is een procedure niet gericht tegen de persoon, maar tegen het voorwerp. Afhankelijk 

van de aard van de regeling, kan deze procedure worden gekwalificeerd als civielrechtelijk, 

bestuursrechtelijk of strafrechtelijk. In beginsel verlopen beslag en confiscatie van crimineel 

vermogen in Nederland via een strafrechtelijke procedure en kent het Nederlandse recht geen 

zuivere in rem procedure ter confiscatie van crimineel vermogen.630 Dat roept de vraag op of in 

het geval dat het buitenland een civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of in rem procedure kent, 

problemen bij het beslag en de confiscatie van crimineel vermogen kunnen optreden. 

In de paragrafen 2 en 3 zijn de benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie 

uiteengezet. Deze paragrafen hebben een algemene indruk gegeven ten aanzien van 

belemmeringen waar Nederlandse autoriteiten mogelijk tegenaan kunnen lopen. Op basis van deze 

informatie is het mogelijk om in deze paragraaf een antwoord te formuleren op deelvraag 7 van 

dit onderzoek: welke problemen ondervindt Nederland bij het in beslag nemen en confisqueren 

van crimineel vermogen door middel van in rem procedures in het buitenland? Het gaat daarbij 

dus niet zo zeer om de problemen die zich in het algemeen kunnen voordoen binnen de beslag- en 

confiscatieprocedure, maar om de ervaringen met civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke 

beslag- en confiscatieprocedures in het buitenland. 

Uit de door medewerkers van Nederlandse autoriteiten ingevulde vragenlijsten komt naar 

voren dat de situatie waarin het buitenland koos voor een civiele, in rem of bestuursrechtelijke 

procedure in een Nederlandse strafzaak met vermogen in het buitenland zich niet vaak lijkt voor 

te doen. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan ervaart slechts een enkeling problemen doordat 

het buitenland voor een civiele, in rem, of bestuurlijke procedure koos in een Nederlandse strafzaak 

met crimineel vermogen in het buitenland. De respondent die de vragenlijst namens de AIRS heeft 

ingevuld, komt met een mogelijke verklaring hiervoor. Hij stelt dat dergelijke procedures niet tot 

problemen hoeven te leiden indien de keuze voor een andersoortige procedure reeds in de 

beslagfase duidelijk wordt. Er kan worden gekozen om op basis van artikel 552t lid 6 Sv de 

procedure ten behoeve van de oplegging van een ontnemingsmaatregel en de tenuitvoerlegging 

daarvan over te dragen aan het buitenland, waar de gekozen procedure op basis van het 

buitenlandse rechtsstelsel kan plaatsvinden. Deze procedure is er in het bijzonder op gericht om in 

onderzoek waaruit is gebleken dat “een verdachte (nagenoeg) het geheel van zijn wederrechtelijk 

                                                 
627 Dit lijkt een uitwerking te zijn van het beginsel van wederzijdse erkenning. 
628 Zie Hoofdstuk 3, par. 6. 
629 Zie Hoofdstuk 5, par. 6. 
630 Het strafrechtelijke beslag en de maatregel onttrekking aan het verkeer richten zich evenwel tot het voorwerpen en 

komen aldus in de buurt van een in rem procedure. 
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verkregen voordeel, of zelfs zijn gehele vermogen, in een andere staat heeft ondergebracht” 631 de 

procedure te kunnen overdragen aan het land waar het vermogen zich bevindt. “Die staat is dan in 

een betere positie de omvang daarvan te bepalen en een eigen confiscatie-procedure in gang te 

zetten, waarbij ook in volle omvang aan de eventuele belangen van daar aanwezige derden recht 

kan worden gedaan”.632 Een dergelijke keuze moet volgens de respondent van de AIRS wel 

plaatsvinden na overleg tussen de betrokken landen. Een land kan daar niet zelfstandig toe 

beslissen. 

Ook in de zaken waarin Nederland werd verzocht om crimineel vermogen in Nederland in 

beslag te nemen, hebben de respondenten slechts in een tweetal gevallen problemen ondervonden 

omdat het buitenland specifiek verzoekt om een civiele, in rem, of bestuursrechtelijke procedure. 

Ook kan in dat geval kan worden gekozen om de procedure over te dragen aan het buitenland, 

waar de gekozen procedure op basis van het buitenlandse rechtsstelsel kan plaatsvinden. De 

rechtsbasis voor deze overdracht is opgenomen in artikel 13c van de Wet Overdracht 

Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS). Indien het land daarom verzoekt, kunnen de 

inbeslaggenomen voorwerpen worden overgeleverd aan de verzoekende vreemde staat met als 

doel de oplegging en tenuitvoerlegging aldaar van een confiscatiebeslissing. Dat houdt verband 

met de in het tweede lid van artikel 13c WOTS neergelegde eis dat voorwerpen slechts worden 

overgedragen indien wordt bedongen dat de voorwerpen worden teruggezonden, ook na 

confiscatie van de voorwerpen in welk geval de eigendom toevalt aan de Nederlandse Staat of 

overeen is gekomen tot asset sharing over te gaan. 

De situaties van een overleden betrokkene, criminele erfenis, de ‘windhapper’ of vermogen 

dat niet te koppelen is aan een specifieke persoon als eigenaar, bezitter of betrokkene en zich zou 

lenen voor een in rem procedure, blijken in de praktijk tot problemen te leiden.633 Zo wordt door 

respondenten aangegeven dat het overlijden van de betrokkene, een erfenis, de ‘windhapper’ en 

vermogen dat niet te koppelen is aan een specifieke persoon als eigenaar, bezitter of betrokkene, 

het beslag en de confiscatie ervan bemoeilijken.634 Dat roept de vraag op of de mogelijkheid voor 

een in rem procedure zou moeten worden gecreëerd om ook in dergelijke gevallen tot beslag en 

confiscatie te kunnen overgaan. Daarbij zou het van belang kunnen zijn om de omvang van dit 

probleem in kaart te brengen. Vooralsnog is de aan de vragenlijsten ontleende indruk, dat het aantal 

zaken waarin sprake is van een dergelijke situatie slechts beperkt is en dat men in voorkomende 

gevallen wel een oplossing blijkt te vinden, waardoor het invoeren van een nieuw instrument 

wellicht niet noodzakelijk is.635 

 

                                                 
631 Kamerstukken II, 1990/91, 22083, nr. 3, p. 7. 
632 Kamerstukken II, 1990/91, 22083, nr. 3, p. 7. 
633 Zie par. 2. 
634 De (sporadische voorkomende) situatie van de onbeheerde bankrekening leidt niet of nauwelijks tot problemen in 

de beslag- en confiscatieprocedure. 
635 In totaal geven drie respondenten aan betrokken te zijn geweest bij een zaak waarin sprake was van vermogen dat 

niet te koppelen was aan een specifieke persoon. Twee respondenten geven aan dat het 3-5 zaken betrof in de afgelopen 

vijf jaar. Eén respondent geeft aan dat het meer dan 10 zaken betrof in de afgelopen 5 jaar. Vijf respondenten waren 

betrokken bij een zaak waarin sprake was van een erfenis. Zij geven allen aan dat het hier om 1-2 zaken ging in de 

afgelopen vijf jaar. 
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5. Respons in perspectief: denkbare elementen voor een goed lopende internationale 

samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen 

 

Uit de door de respondenten gegeven antwoorden op de vragenlijst komt een aantal knelpunten en 

een aantal verbeterpunten voor de internationale samenwerking inzake succesvol beslag en 

confiscatie van crimineel vermogen naar voren. Aan de hand van deze antwoorden kan een eerste 

antwoord worden geformuleerd op deelvraag 8 naar de denkbare elementen voor het verbeteren 

van de internationale samenwerking bij het succesvol in beslag nemen en confisqueren van 

crimineel vermogen. Daarbij dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt. Allereerst ontbreekt 

vaak een toelichting in de door ons ontvangen vragenlijsten en is slechts een van de categoriëen 

problematische situaties aangekruist zonder dat een achterliggende reden is aangegeven. Het 

gevolg is dat her en der de inhoud van de respons wat aan de oppervlakte blijft. Een tweede 

kanttekening die gemaakt dient te worden, is dat er voor gekozen is niet alleen de respons te 

beschrijven, maar ook om deze te plaatsen in het perspectief van de vigerende (Europese) 

regelgeving. De denkbare elementen worden hieronder opgesomd en nader uiteengezet. Zij 

kunnen, na de analyse van de vragenlijsten van de buitenlandse autoriteiten in hoofdstuk 7, 

mogelijk worden aangevuld. 

 

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

 

Een eerste denkbaar element voor een goede internationale samenwerking inzake succesvol beslag 

en confiscatie is een eenduidig instrumentarium waarin een eenduidige terminologie wordt 

gehanteerd. Al in 2006 werd door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg geconstateerd dat 

(eenduidige) terminologie een belangrijke rol speelt in een goede (bilaterale) samenwerking in 

ontnemingszaken.636 De terminologie die in de huidige wet- en regelgeving wordt gehanteerd door 

de lidstaten wijkt in grote mate van elkaar af. 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. Het Italiaanse strafrecht maakt daarentegen geen onderverdeling in de 

verschillende soorten confiscatiesancties. Zij scharen de onttrekking aan het verkeer, de 

verbeurdverklaring en de ontneming alle onder de noemer confisca. Harmonisatie lost dit probleem 

niet helemaal op, omdat de verschillende Europese instrumenten dienaangaande niet een 

eenduidige terminologie voorschrijven. Daardoor zijn Nederlandse officieren van justitie 

bijvoorbeeld niet bekend met de term confiscatie, terwijl deze term wel wordt gehanteerd in 

Richtlijn 2014/42/EU.637 

Ook een eenduidig instrumentarium kan bijdragen aan een goede internationale 

samenwerking. De respondent die de vragenlijst namens de AIRS heeft ingevuld, geeft 

bijvoorbeeld aan dat de ruime mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving biedt, de overname 

van transnationale zaken vaak bemoeilijkt omdat het buitenland over minder mogelijkheden 

beschikt. Zo is het op dit moment lastig om een Nederlands ontnemingsvonnis strekkende tot 

waardeconfiscatie over te nemen, omdat de ruime mogelijkheden in Nederlandse ontnemingszaken 

niet lijken aan te sluiten bij de overige landen, aldus deze respondent. Een ander voorbeeld dat 

                                                 
636 Zie Moors & Borgers 2006, p. 90. 
637 Een van de respondenten werkzaam bij het OM geeft aan: ‘Let wel, confiscatie is geen Nederlands begrip. Ik ken 

het niet uit de Nederlandse wet. Deze vragen zijn dus allemaal door mij geïntrepreteerd als “het uitvoeren van een 

opgelegde ontnemingsmaatregel”.’ 
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door een aantal respondenten wordt aangehaald is het afkomstvereiste, waarbij een specifieke link 

wordt vereist tussen het voorwerp en een gepleegd strafbaar feit, dat in veel landen nog wordt 

gehanteerd. Landen die geen afkomstvereiste hanteren, zoals Nederland, worden daardoor 

verplicht om in een rechtshulpverzoek naar het buitenland de link tussen het voorwerp en een 

specifiek strafbaar feit op te nemen en te expliciteren. Zo moest, volgens Van Elk, Nederland bij 

een rechtshulpverzoek aan Duitsland om een banktegoed in beslag te nemen, aangeven welk deel 

van het banksaldo uit misdrijf afkomstig was.638 Een eenduidig instrumentarium biedt mogelijk 

een oplossing voor de door respondenten ervaren problemen. 

Hoewel de Nederlandse wetgeving al ruime mogelijkheden biedt voor beslag en confiscatie, 

ontbreekt volgens de respondenten ook een aantal belangrijke instrumenten, die in andere landen 

wel beschikbaar zijn. Zo is het voor Nederland momenteel niet mogelijk om aan een andere lidstaat 

een pre-freezing bevel uit te vaardigen, omdat Nederland niet over de juiste middelen beschikt om 

een dergelijk bevel uit te vaardigen.639 Een pre-freezing bevel biedt de mogelijkheid om 

voorwerpen of vermogen voor een aantal dagen te bevriezen, zodat de bevoegde autoriteiten 

voldoende informatie en bewijs kunnen verzamelen voor een rechtshulpverzoek ter uitvoering van 

een beslagbevel. In Nederland zou een dergelijk bevel zich vertalen naar een bevriezingsbevel, 

zoals opgenomen in artikel 96 lid 2 Sv. Op die manier wordt het risico vermeden dat het vermogen 

door de betrokkene wordt weggesluisd of wordt verhuld om beslag en confiscatie te vermijden. 

Daarnaast is in internationaal verband geen algemene regeling voor asset sharing getroffen.640 In 

het geval van asset sharing wordt de waarde van de geconfisqueerde voorwerpen in transnationale 

zaken onder de betrokken Staten verdeeld. Daarbij kan worden gedacht aan een verdeling van 

bijvoorbeeld 50/50 ten aanzien van de geconfisqueerde opbrengsten. Dit instrument werkt in de 

praktijk al goed. Een laatste instrument dat respondenten graag ter beschikking willen hebben is 

de mogelijkheid om sneller te kunnen vervreemden in verband met waardeverminderingen van 

voorwerpen. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tussentijdse vervreemding, voorafgaande 

aan de uitspraak of aan het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak,641 mogelijk te 

maken om waardeverminderingen van goederen te voorkomen. Nederland kent echter al een 

dergelijke regeling. Artikel 117 Sv maakt het mogelijk om voorwerpen die op grond van artikel 

94 en 94a Sv in beslag zijn genomen te vervreemden indien de kosten voor bewaring hoger zijn 

                                                 
638 M. Kempen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, W. van Elk, Openbaar Minsiterie, en J.L. de Boer, CJIB, 

voordracht EU Conference on strengthening the mutual recognition of freezing and confiscation orders, Brussel 20 

juni 2016. 
639 Volgens een van de respondenten werkzaam bij het OM, bestaat er op EU-niveau de mogelijkheid om een dergelijk 

bevel via de FIU’s uit te vaardigen. In Nederland is gekozen om geen apart instrument te creëeren, maar de pre-

freezing order via het conservatoir beslag te laten verlopen. In praktijk blijkt dat het conservatoir beslag niet dezelfde 

snelheid heeft als de pre-freezing order. 
640 Vgl. Moors & Borgers 2006, p. 91. Artikel 13c lid 2 WOTS biedt voor Nederland een algemene wettelijke basis 

voor asset sharing. Het artikel bepaalt dat “[h]et krachtens het eerste lid vereiste verlof wordt slechts verleend onder 

het voorbehoud, dat bij de afgifte aan de buitenlandse autoriteiten wordt bedongen, dat de voorwerpen worden 

teruggezonden, ook wanneer deze zijn verbeurd verklaard of als wederrechtelijk verkregen voordeel ontnomen, in 

welk geval zij in eigendom aan de Nederlandse staat worden overgedragen, dan wel dat de verzoekende staat een door 

Onze Minister te bepalen geldbedrag, overeenkomende met het geheel of een deel van de waarde van de voorwerpen, 

aan de Nederlandse staat doet overmaken.” 
641 Vergelijk in dit verband Elloise Malassis, voordracht EU Conference on strengthening the mutual recognition of 

freezing and confiscation orders, Brussel 20 juni 2016: in Frankrijk beheert het instituut AGRASC in beslag genomen 

voorwerpen en kan deze voorafgaande aan een rechterlijke uitspraak vervreemden indien het waarschijnlijk is dat de 

voorwerpen in waarde zullen dalen. Zie ook Ministerie van Justitie Frankrijk, Présentation de l'AGRASC, 

<www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/agrasc-12207/>. 



134 

 

dan de opbrengst van de voorwerpen.642 Het kan zijn dat respondenten niet op de hoogte zijn van 

het bestaan van deze in artikel 117 Sv vervatte regeling. 

In het licht van het voorgaande rijst de vraag op welke wijze een eenduidig instrumentarium 

vormgegeven zou moeten worden. Het is niet eenvoudig daar een antwoord op te formuleren. Er 

dienen zich in dit verband twee mogelijkheden aan. Allereerst zou er voor gekozen kunnen worden 

dat Nederland zijn regelgeving aanpast aan de standaarden van het huidige internationale en 

Europese instrumentarium. Dat zal feitelijk een beperkende werking hebben op het huidige 

Nederlandse instrumentarium, nu Nederland zeer uitgebreide mogelijkheden kent voor beslag en 

confiscatie. De andere mogelijkheid is om het instrumentarium op internationaal en Europees 

niveau uit te breiden (in de zin van opschaling). Een voorbeeld daarvan is de nieuw gecreëerde 

mogelijkheid op EU-niveau tot het leggen van anderbeslag, ex artikel 7 lid 2 jo. 6 Richtlijn 

2014/42/EU.643 Een belangrijke vraag die zich daarbij opdoet is of men zou moeten (willen) 

streven naar een wedijver op EU-niveau, waarbij steeds meer en ingrijpendere instrumenten 

worden geïntroduceerd, of dat hetzelfde resultaat eventueel ook zou kunnen worden bereikt met 

minder ingrijpende middelen, zoals door middel van het beginsel van wederzijdse erkenning.644 

Een laatste optie is dan ook wederzijdse erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen. 

 

5.2 Versterking communicatie en netwerk 

 

Een tweede denkbaar element voor samenwerking tussen landen is – het is een open deur – goede 

communicatie en een sterk netwerk.645 Goede samenwerking vindt (niet alleen de jure maar vooral 

ook) de facto plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen kan worden gewonnen 

door intensivering van het contact, zoals bezoeken aan buitenlandse autoriteiten, het bijwonen van 

congressen en het onderhouden van wederzijdse contacten. Ook netwerken, zoals CARIN646, 

kunnen bijdragen aan het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen landen. Zij geven 

inzicht in de wet- en regelgeving van een Staat, de te doorlopen procedures en houden de lijntjes 

tussen de verschillende buitenlandse autoriteiten kort.  

Daarbij is het eveneens van belang dat Nederlandse autoriteiten weten op welke wijze zij met 

buitenlandse autoriteiten moeten communiceren. In Spanje kan men zich bijvoorbeeld in het kader 

van de beslag- en confiscatieprocedure beter niet tot de centrale Spaanse autoriteiten richten, zo 

werd ons bij wijze van anekdote kenbaar gemaakt, omdat dit door lagere autoriteiten als beledigend 

kan worden ervaren. In plaats daarvan dient men zich direct tot de lagere opsporingsinstanties te 

                                                 
642 Daarmee voldoet Nederland aan de verplichting van artikel 10 lid 2 van Richtlijn/2014/42/EU op basis waarvan 

lidstaten zorg dienen te dragen dat er de mogelijkheid wordt gecreëerd op nationaal niveau om voorwerpen die zijn 

bevroren (in beslag zijn genomen) met het oog op een eventuele latere confiscatie indien nodig te verkopen of over te 

dragen. Zie bijlage 8. 
643 Zie bijlage 8. 
644 Op dit moment ligt er een conceptvoorstel tot een verordening bij de Europese Unie inzake de wederzijdse 

erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen. Zie Proposal for a regulation of the European Parliament and of 

the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2. 
645 Vgl. Moors & Borgers 2006, p. 90: “In alle fasen van de ontnemingszaak blijken veel praktische problemen in de 

samenwerking tussen organisaties en personen in de verschillende landen terug te voeren zijn op de communicatieve 

competenties van de samenwerkingspartners en de communicatieroutes waarover zij kunnen beschikken.” Proposal 

for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation 

orders, COM(2016) 819/2, p. 6: “Communication between the competent authorities to allow smooth and swift 

recognition and execution of freezing and confiscation orders has been emphasised throughout the proposal.” 
646 Camden Assets Recovery Interagency Network. 
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richten om tot beslag en confiscatie te kunnen overgaan.647 Persoonlijke contactpersonen zijn 

daarbij van essentieel belang.648 Ook kan het werken met multidisciplinaire samenwerkingsteams, 

en het samenwerken via instanties als Europol of Eurojust bijdragen aan een goede communicatie 

tussen landen. 

 

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

 

Een van de elementen die nauw samenhangt met het element van communicatie en netwerk is het 

derde denkbare element: inzicht in de samenwerking in en de opvolging van de beslag- en 

confiscatieprocedure. Succesvol beslag en confiscatie staan en vallen met een goede afwikkeling 

van de betreffende procedure. In nationale zaken hebben de nationale autoriteiten zelf de controle 

over die procedure. Het is in dergelijke gevallen betrekkelijk eenvoudig om het overzicht in de 

beslag- en confiscatieprocedure te behouden. Dat ligt anders in transnationale zaken, waarbij de 

nationale autoriteit afhankelijk is van buitenlandse autoriteiten om de beslag- en/of 

confiscatieprocedure te doorlopen. Inzicht in de samenwerking in de beslag- en 

confiscatieprocedure is dan ook van essentieel belang. In 2006 werd door Moors en Borgers 

opgemerkt dat bij de samenwerking in het kader van de ontnemingsmaatregel het “inzicht in de 

voortgang van de uitvoering van een rechtshulpverzoek” ontbreekt.649 Ruim tien jaar later lijkt dit 

knelpunt in de samenwerking met het buitenland nog niet te zijn verholpen. 

Respondenten geven aan dat de beslag- en confiscatieprocedure gebaat is bij een snelle reactie 

op het rechtshulpverzoek. Ook de kwaliteit van de terugkoppelingen aan de verantwoordelijke 

autoriteit is van groot belang. Duidelijk moet zijn of het rechtshulpverzoek wordt geaccepteerd, 

wanneer beslag wordt gelegd of tot confiscatie wordt overgegaan, op basis van welke 

internationale en/of Europese en/of nationale regelgeving dit plaatsvindt en wat de desbetreffende 

termijnen zijn voor het beslag en de procedure. Dergelijke communicatie zou via een 

standaardformulier kunnen worden bewerkstelligd, waarbij de uitvoerende Staat de verzoekende 

Staat van de benodigde informatie voorziet. Artikel 7 en 16 van Proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation 

orders, COM(2016) 819/2 voorziet in een dergelijk standaard certificaat bij confiscatie, 

respectievelijk standaard formulier bij beslag. In de toelichting van het voorstel wordt daaromtrent 

gesteld dat:  

 

“The speedy and efficient mechanism will also be ensured thanks to a standardised certificate for mutual 

recognition of confiscation orders and a standard form for freezing orders which are annexed to the proposal. 

They contain all the relevant information on the order, which will help the executing authority to reach precisely 

the property targeted and will facilitate the recognition and enforcement of the foreign measure by the competent 

national authorities. The standard form for freezing orders will simplify the mutual recognition procedure of 

freezing orders to the maximum extent as it will not be accompanied by another domestic freezing order. The 

procedure for recognition and execution of freezing and confiscation orders are regulated separately in the 

proposal to simplify direct application by competent national authorities.”
650  

 

                                                 
647 Crimeconsult follow the money, georganiseerd door politie, Openbaar Ministerie en FIOD, 14 juli 2016. 
648 Vgl. Moors & Borgers 2006, p. 84-85. 
649 Moors & Borgers 2006, p. 91. 
650

 Vgl. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, COM(2016) 819/2, p. 6. Zie ook artikel 7 en 16 van dit voorstel. 
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In de huidige situatie ligt de verantwoordelijkheid bij de verzoekende autoriteit. Respondenten 

geven aan dat het beter zou zijn als kort na een bevriezingsbevel door de aangezochte autoriteit 

wordt aangegeven of er wel of geen beslag wordt gelegd. Bovendien is belangrijk dat er één 

centrale autoriteit verantwoordelijk is voor de afwikkeling van het rechtshulpverzoek, zoals de 

ARO, zodat de kennis over de zaak en over de beslag- en confiscatieprocedure gecentreerd blijft. 

Deze aanbeveling kan (mogelijk) conflicteren met de wijze van communicatie die in bepaalde 

landen van essentieel belang kan blijken.651 

 

5.4 Informatie-uitwisseling 

 

Een vierde denkbaar element, dat nauw samenhangt met communicatie en netwerk, is het element 

van de informatie-uitwisseling. De 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 en in het verlengde daarvan, succesvol beslag en confiscatie. Indien 

de uitwisseling op eenvoudige wijze plaatsvindt, zorgt dat er volgens respondenten voor dat de 

vaart in het opsporingsonderzoek blijft. Nu moet er vaak lang worden gewacht op informatie, 

variërend van enkele maanden tot soms jaren. In het kader van informatie-uitwisseling bij 

strafrechtelijke samenwerking in beslag- en confiscatiezaken moet dus worden gedacht aan het 

sneller uitwisselen van informatie, waarbij eventueel ook informele uitwisseling kan plaatsvinden. 

In dergelijke gevallen is een formeel rechtshulp- of ARO-verzoek niet nodig. Digitale informatie-

uitwisseling kan eveneens bijdragen aan een snellere wijze van uitwisseling van informatie. Dit 

versterkt de mogelijkheid om al in een vroeg stadium te kunnen overgaan tot beslag, waarbij 

voorwerpen kunnen worden veiliggesteld voor de daaropvolgende confiscatieprocedure. Dit 

element wordt met artikel 28 van Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2 

ondervangen. Door middel van dit artikel beoogt de Europese Unie een Europeesrechtelijke basis 

voor informatie-uitwisseling te creeëren: indien nodig kunnen de uitvaardigende autoriteit en de 

uitvoerende autoriteit op iedere gepaste wijze met elkaar in overleg treden, teneinde de efficiënte 

toepassing van deze verordening te waarborgen; alle communicatie, met inbegrip van overleg over 

problemen in verband met de toezending of echtheid van een document dat noodzakelijk is voor de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot bevriezing of confiscatie, geschiedt via rechtstreeks contact tussen 

de betrokken uitvaardigende staat en de betrokken uitvoerende autoriteit of met de betrokkenheid van 

de centrale autoriteit.. 

 

5.5 Termijnen 

 

Termijnen binnen de beslag- en confiscatieprocedure zijn een vijfde denkbaar element voor een 

goed lopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie. Zo geven 

respondenten aan dat de termijnen in het buitenland vaak onduidelijk zijn. Meer inzicht in en 

verduidelijking van de verschillende termijnen zou hiervoor een mogelijke oplossing kunnen 

bieden, zoals een overzicht van de in de verschillende landen gehanteerde termijnen voor beslag 

en confiscatie.652 Men dient zich hierbij te realiseren dat binnen de beslag- en confiscatieprocedure 

                                                 
651 Vgl. par. 5.2. 
652 Vgl. Moors & Borgers 2006, p. 91. Zie ook Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2, p. 6: “Clear deadlines for 
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er sprake is van uiteenlopende typen van beslissingen, zoals de confiscatietermijnen, de 

rechtsmiddeltermijnen en de mogelijkheid van het al dan niet dadelijk ten uitvoer leggen van 

beslissingen. 

Om te verzekeren dat termijnen beter worden bewaakt, het beslag tijdig wordt verlengd en het 

onherroepelijk worden van rechterlijke uitspraken wordt gemonitord, is het van belang om de 

(nationale) verantwoordelijkheid over een zaak bij één persoon in een procedure neer te leggen. 

Dan is duidelijk wie de termijnen bewaakt en wie de contacten onderhoudt. Dit hangt samen met 

de hiervoor in paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4 genoemde denkbare elementen van communicatie en 

netwerk, inzicht in en opvolging van de samenwerking in de beslag- en confiscatieprocedure en 

informatie-uitwisseling. 

Daarnaast kan het hanteren van een uniforme algemene voorwaarde voor het beslag, 

bijvoorbeeld dat deze in het belang van de strafvordering, een goede rechtsbedeling, belangen van 

een behoorlijke rechtspleging of in the interest of justice moet zijn, bijdragen aan goed lopende 

internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie. Het is in dat kader van belang 

dat de termijnen voor de confiscatie en executie niet te lang zijn.653 Bovendien moeten de termijnen 

ook daadwerkelijk gerespecteerd worden door de autoriteiten van de verschillende lidstaten. Op 

die manier kan de doorlooptijd worden verkort.  

Tot slot zijn de termijnen voor het implementeren van richtlijnen en kaderbesluiten door de 

lidstaten een aandachtspunt tijdens internationaal overleg. Deze dienen – ook dit is een open deur 

– daadwerkelijk te worden nageleefd. Nu kan van bepaalde, in Europese regelgeving neergelegde, 

instrumenten nog geen gebruik worden gemaakt omdat in de andere lidstaat de benodigde 

regelgeving nog niet op nationaal niveau in werking is getreden.654 

 

5.6 Onderbouwing en inkleding van een rechtshulpverzoek 

 

Een zesde denkbaar element voor een goed lopende internationale samenwerking inzake succesvol 

beslag en confiscatie is een goede onderbouwing en inkleding van een rechtshulpverzoek. Daarbij 

is het van belang dat het verzoek aansluit op de eisen die het betreffende buitenland stelt aan de 

eigen beslag- en confiscatieprocedure.655 Dat betekent dat een belangrijke rol is weggelegd voor 

de opsporingsambtenaren, de vervolgende instantie en de rechter. Enerzijds dienen de 

opsporingsambtenaren en de officieren van justitie er zorg voor te dragen dat de omschrijving van 

de aan het verzoek ten grondslag gelegde strafbare feiten aansluit op de buitenlandse 

strafbaarstellingen. Anderzijds dient de rechter in zijn vonnis de veroordeling te motiveren. 

Hoewel met de implementatie van (art. 6) Richtlijn 2014/42/EU binnen de Europese Unie het 

afkomstvereiste is afgeschaft bij beslag en confiscatie, kan het voorkomen dat landen buiten de 

Europese Unie wel de eis (blijven) hanteren van een welomschreven relatie tussen het gronddelict 

– de predicate offence – en het betreffende voorwerp. In geval van rechtshulpverzoeken in het 

kader van witwasdelicten kan het – ook binnen de Europese Unie – voorkomen dat een dergelijke 

                                                 
freezing and confiscation orders: while freezing as a precautionary measure needs to take place urgently and requires 

short deadlines for recognition and execution, the recognition and execution of confiscation orders can take place 

within a longer time period. Nevertheless, deadlines also need to be established for confiscation orders to ensure cross-

border procedures.” 
653 Zie bijvoorbeeld de Ierse termijn voor confiscatie van zeven jaar in hoofdstuk 4 par. 6.3.4. en par. 6.3.5. 
654 Vgl. in dit verband Duitsland waar na het verstrijken van de implementatietermijn, op 3 maart 2017 de omzetting 

van Richtlijn 2014/42/EU in Duitsland nog niet afgerond was. 
655 Vgl. Moors & Borgers 2006, p. 90. 
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eis door het aangezochte land wordt gehanteerd.656 In dergelijke gevallen zal de rechter tevens 

expliciet moeten aangeven wat de link is tussen het voorwerp en het strafbare feit.657 Dat betekent 

dat de officier van justitie die informatie – zo al kenbaar – kant-en-klaar aan de rechter zal moeten 

aanreiken. 

 

5.7 Kennis over internationale, Europese en buitenlandse regelgeving inzake samenwerking, 

beslag en confiscatie 

 

Een laatste denkbaar element voor goedlopende internationale samenwerking inzake succesvol 

beslag en confiscatie is gedegen kennis over internationale, Europese en buitenlandse regelgeving 

op deze terreinen. In de huidige praktijk blijkt deze kennis bij veel politie- en justitiemedewerkers 

te ontbreken.658 Dat zien wij ook terug in de antwoorden van die respondenten van Nederlandse 

autoriteiten op de vragenlijsten hebben gegeven. Zo hebben een aantal respondenten aangegeven 

dat ze graag een grond zouden willen hebben om voorwerpen tussentijds te vervreemden, om op 

die manier waardevermindering van de voorwerpen tegen te gaan en de kosten van de bewaring te 

minimaliseren. Daarbij zijn de betreffende respondenten waarschijnlijk niet op de hoogte van het 

bestaan van artikel 117 Sv, dat in een dergelijke regeling voor Nederland voorziet. Een andere 

respondent merkte op dat hij graag een Nederlandse wettelijke grond voor asset sharing zou zien. 

Ook hier is al een wettelijke regeling voor opgenomen in artikel 13c lid 2 WOTS. 

Dat er een gebrek aan kennis over internationale, Europese en buitenlandse regelgeving inzake 

samenwerking, beslag en confiscatie bij het OM en politie lijkt te zijn, komt ook naar voren in de 

antwoorden van de respondenten ten aanzien van de rechtsbasis voor door hen uitgevaardigde 

rechtshulpverzoeken en de toegevoegde waarde van enkele specifieke Europese en internationale 

instrumenten. Vaak weten de medewerkers van het OM en de politie niet wat de rechtsbasis is 

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. 

                                                 
656 Met de beoogde invoering van de zesde anti-witwasrichtlijn, komt deze eis voor witwasdelicten deels te vervallen. 

Artikel 3 (2) van het voorstel stelt:  

‘In order for an offence referred to in paragraph 1 to be punishable, it shall not be necessary to establish:  

(a) a prior or simultaneous conviction for the criminal activity that generated the property;  

(b) the identity of the perpetrator of the criminal activity that generated the property or other circumstances relating to 

that criminal activity;  

(c) whether the criminal activity that generated the property was carried out in the territory of another Member State 

or in that of a third country, when the relevant conduct is a criminal offence under the national law of the Member 

State or the third country where the conduct was committed and would be a criminal offence under the national law 

of the Member State implementing or applying this Article had it been committed there.’ 

Zie Proposal for a directive of the European Parliament and of the council on countering money laundering by criminal 

law, COM (2016) 826 (final). 
657 Daarmee lijkt het afkomstvereiste aan te haken bij een transactieberekening. 
658 In het WODC-rapport van 2006 merken Moors en Borgers eveneens op dat “veel politie- en justitiemedewerkers 

niet beschikken over voldoende ervaring met en kennis van (het juridisch kader van) internationale samenwerking met 

betrekking tot ontneming”. Zie Moors & Borgers 2006, p. 90. 
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Systemen als KRIS, die het proces van het rechtshulpverzoek automatiseren, zouden een 

gebrek aan kennis kunnen compenseren. Echter, waar KRIS bij gewone rechtshulpverzoeken een 

goede ondersteuning biedt aan politie- en justitiemedewerkers, is het systeem voor de 

confiscatieprocedure volgens internationaal adviseurs van het OM nog onvoldoende ontwikkeld. 

Volgens deze adviseurs blijven medewerkers daardoor afhankelijk van internationale adviseurs, 

medewerkers van de IRC/ARO en AIRS die gespecialiseerd zijn in (samenwerking inzake) beslag- 

en confiscatie. Deze specialisten moeten, door bezuinigingen en wijziging van beleid, steeds 

breder opereren, waardoor de angst bij respondenten werkzaam bij het OM bestaat dat de 

benodigde specialistische kennis zal verdwijnen. Het verbeteren van het systeem KRIS, 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 kunnen mogelijk een oplossing voor die problemen vormen. 

  

6. Conclusie 

 

Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat zij over het algemeen niet veel 

problemen ervaren bij beslag en confiscatie. Desalniettemin zijn er een aantal benoemde 

problematische situaties die zich relatief vaak voordoen. In het geval van beslag en confiscatie in 

Nederlandse strafzaken met vermogen in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken) doen de 

volgende benoemde problematische situaties 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.659 

 

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

Nederland (inkomende rechtshulpverzoeken) doen de volgende benoemde problematische 

situaties zich voor: 

1. reeds 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.660 

 

Ten aanzien van de zevende deelvraag inhoudende welke problemen Nederland ondervindt bij het 

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

het buitenland, kan worden geconcludeerd dat de respondenten van Nederlandse autoriteiten niet 

of nauwelijks problemen ondervinden in zaken waarin het buitenland kiest om crimineel vermogen 

in beslag te nemen of te confisqueren door middel van een civielrechtelijke, in rem, of 

bestuursrechtelijke procedure. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het Nederlandse 

rechtsstelsel mogelijkheden kent om in een dergelijk geval de procedure over te dragen aan het 

                                                 
659 Zie par. 2 voor een uitgebreide toelichtingen op de verschillende benoemde problematische situaties in het geval 

van beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken met vermogen in het buitenland. 
660 Zie par. 3 voor een uitgebreide toelichtingen op de verschillende benoemde problematische situaties in het geval 

van beslag en confiscatie in buitenlandse juridische zaken met vermogen in het Nederland. 
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buitenland, ex artikel 552t lid 6 Sv en artikel 13c WOTS. Wel kan de situatie waarin de betrokkene 

is overleden en sprake is van een criminele erfenis, die zich mogelijk zou lenen voor een in rem 

procedure, in de praktijk tot problemen leiden. Zo wordt door een aantal respondenten aangegeven 

dat het overlijden van de betrokkene, een criminele erfenis of vermogen dat niet te koppelen is aan 

een specifieke persoon als eigenaar, bezitter, of betrokkene het beslag en de confiscatie ervan 

bemoeilijken. Dat roept de vraag op of de mogelijkheid voor een in rem procedure zou moeten 

worden gecreëerd om ook in dergelijke gevallen tot beslag en confiscatie te kunnen overgaan. 

Daarbij zou het van belang kunnen zijn om de omvang van dit probleem in kaart te brengen.661 

Vooralsnog is de aan de vragenlijsten ontleende indruk, dat het aantal zaken waarin sprake is van 

een dergelijke situatie slechts beperkt is en dat men in voorkomende gevallen wel een oplossing 

weet te vinden, waardoor het invoeren van een nieuw en ingrijpend instrument wellicht niet 

noodzakelijk is. De (sporadisch voorkomende) situatie van de onbeheerde bankrekening leidt niet 

of nauwelijks tot problemen in de beslag- en confiscatieprocedure. 

 

Aan de hand van de antwoorden van de respondenten kan vanuit Nederlands perspectief eveneens 

een antwoord worden geformuleerd op de achtste deelvraag: welke zijn denkbare elementen voor 

het dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking bij het succesvol in beslag 

nemen en confisqueren van crimineel vermogen? Op basis van de ingevulde vragenlijsten kunnen 

de volgende (voorlopige) denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking 

vanuit Nederlands perspectief worden geformuleerd.662 

 

- 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. 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 zou dat risico wellicht worden afgewend. Zo maakt de Proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and 

confiscation orders, COM(2016) 819/2 het mogelijk om ondanks verschillen in wet- en 

regelgeving tussen lidstaten onderling, in het bijzonder met betrekking tot in rem 

procedures, toch samen te werken door middel van wederzijdse erkenning van beslag- en 

confiscatiebeslissingen. 

 

- Versterking van communicatie en netwerk 

Wederzijds vertrouwen is 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? 

                                                 
661 Een dergelijk (kwantitatief) onderzoek gaat het bestek van deze studie te buiten. 
662 Zie voor een uitgebreide toelichting op de denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking 

inzake beslag en confiscatie par. 5. 
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- 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. 

 

- 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. 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 

buitenland stelt aan de eigen beslag- en confiscatieprocedure. Op die manier zal het voor 

het buitenland eenvoudig zijn om een rechtshulpverzoek te beoordelen. 

 

- 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. 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. 

 

Deze elementen worden na de analyse van de vragenlijsten van buitenlandse respondenten in 

hoofdstuk 7 aangevuld. 
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Hoofdstuk 7 

 

Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en 

confiscatie vanuit buitenlands perspectief 
 

1. Inleiding 
 

In het kader van dit onderzoek is contact gezocht met medewerkers van buitenlandse autoriteiten 

binnen de vier door ons onderzochte landen Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, die zich 

bezighouden met beslag en confiscatie. Aan hen is gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin de 

vraag centraal staat waar zich in de internationale samenwerking op het terrein van dit onderzoek 

knelpunten voordoen.663 De respondenten werkzaam bij de National Crime Agency en HM Revenu 

& Costums zijn werkzaam bij instanties die een breder bereik hebben dan enkel Engeland en zijn 

operationeel binnen het gehele Verenigd Koninkrijk. In het hiernavolgende worden deze 

respondenten dan ook aangeduid met respondenten uit Engeland (en Wales) . Vooropgesteld dient 

te worden dat op basis van de ontvangen vragenlijsten hoogstens impressionistische uitspraken 

kunnen worden gedaan. 

Samenwerking tussen Duitsland, Engeland (en Wales) of Italië en het buitenland in het kader 

van beslag en confiscatie kan op verschillende wijzen plaatsvinden. In het kader van de 

samenwerking is het meest gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling.664 

De Duitse respondent geeft daaromtrent aan dat hij gebruik maakt van het ARO-netwerk en het 

(informele) netwerk van CARIN ter voorbereiding en onderbouwing van het beslag. Daarnaast 

hebben twee respondenten uit Engeland (en Wales)  en twee respondenten uit Duitsland in één tot 

twee zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot samenwerking in de beslagprocedure. 

Bovendien geeft een van de respondenten uit Engeland (en Wales)  aan gebruik te hebben gemaakt 

van samenwerkingsmogelijkheden op grond van bilaterale verdragen met de Verenigde Staten. 

De rechtshulpprocedures waarbij de respondenten betrokken waren, waren gestoeld op het 

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope 

stoffen 1988, Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de 

inbeslagneming en de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering 

2005, het Verdrag van de Raad van Europa Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de 

inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven 1990, het Europees 

rechtshulpverdrag van 1959, de EU-Rechtshulpovereenkomst 2000, Kaderbesluit 2003/577/JBZ 

inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken, 

Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van 

de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen, Kaderbesluit 

2006/783/JBZ inzake de wederzijdse erkenning van confiscatiebeslissingen, en in het geval van 

de Duitse respondenten op eigen Duitse wetgeving die samenwerking zonder onderliggend 

internationaal verdrag of Europese regeling mogelijk maakt (te weten de IRG). 

De hiernavolgende paragrafen van dit hoofdstuk geven inzicht in de ervaringen van de 

buitenlandse respondenten met de beslag- en confiscatieprocedure en denkbare elementen voor 

                                                 
663 Zie nader hoofdstuk 1 voor een (methodologische) verantwoording. Vanuit Ierland ontvingen wij, ondanks 

herhaalde en uiteenlopende pogingen geen respons. 
664 Engeland (en Wales)  heeft bij meer dan tien zaken gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling. Duitsland heeft 

in één tot twee zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling. 
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een goede internationale samenwerking bij beslag en confiscatie. Nu dit onderzoek beoogt een 

bijdrage te leveren aan verbetering van de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie, 

wordt in dit hoofdstuk – evenals in hoofdstuk 6 – in het bijzonder de focus gelegd op als 

problematisch ervaren situaties. De indeling van het hoofdstuk is daarbij als volgt. In paragraaf 2 

wordt een overzicht gegeven van de benoemde problematische situaties die zich voordoen bij 

beslag en confiscatie in Duitse, Engelse, Ierse en Italiaanse nationale juridische procedures 

(hierna: nationale juridische procedures) met crimineel vermogen in het buitenland (uitgaande 

rechtshulpverzoeken). In paragraaf 3 worden de benoemde problematische situaties in kaart 

gebracht die zich voordoen bij beslag en confiscatie in buitenlandse procedures met crimineel 

vermogen in de vier onderzochte Europese landen (inkomende rechtshulpverzoeken). Op basis van 

paragrafen 2 en 3 is het mogelijk om in paragraaf 4 een antwoord te formuleren op deelvraag 7 

van dit onderzoek: welke problemen ondervinden Duitsland, Engeland, Ierland en Italië bij het in 

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

buitenland? In paragraaf 5 worden vervolgens aan de hand van de antwoorden van de respondenten 

denkbare elementen voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking 

bij succesvol in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen geformuleerd. 

Daarbij dient een aantal kanttekeningen te worden gemaakt. Allereerst bestaat de vragenlijst 

uit een uitvoerige lijst met vragen, waarbij aan respondenten ook de ruimte is geboden om een 

toelichting te geven op de door de respondent gegeven antwoorden. Echter, vaak ontbreekt een 

dergelijke toelichting in de door ons ontvangen vragenlijsten en is slechts een van de categoriëen 

van problematische situaties aangekruist zonder dat een achterliggende reden is aangegeven. Het 

gevolg is dat her en der de inhoud van de respons wat aan de oppervlakte blijft. Een tweede 

kanttekening die gemaakt dient te worden is dat er vanuit het buitenland slechts zeer beperkte 

repsons is ontvangen, waardoor aan de antwoorden van de respondenten slechts een impressie kan 

worden ontleend van hetgeen in het buitenland als denkbare elementen voor een goedlopende 

samenwerking wordt gezien. Tot slot is er voor gekozen niet alleen de respons te beschrijven, maar 

ook om deze te plaatsen in het perspectief van de vigerende (Europese) regelgeving. In dat kader 

is van belang dat de vragenlijsten zijn uitgestuurd vóór het verstrijken van de implementatietermijn 

van Richtlijn 2014/42/EU (1 oktober 2016). Dit zou van invloed kunnen zijn op de perceptie van 

de respondenten ten aanzien van de afpakmogelijkheden en de samenwerkingsinstrumenten. 

Anders gezegd, aspecten van de strafrechtelijke samenwerking die door de respondenten als 

probleem zijn gepercipieerd, behoeven dat na de implementatie van de Richtlijn wellicht niet meer 

te zijn. 

Paragraaf 5 geeft een impressionistisch georiënteerd antwoord op deelvraag 8 – inhoudende 

welke denkbare elementen zijn voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale 

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

dit onderzoek. Deze elementen kunnen een aanvulling geven op de in hoofdstuk 6 geformuleerde 

elementen voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking bij het 

succesvol in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen. Het hoofdstuk sluit af met 

een conclusie in paragraaf 7. 

 

2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in nationale juridische 

procedures met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken) 

 

Van de buitenlandse respondenten waren enkel de drie respondenten uit Engeland (en Wales)  en 

de twee respondenten uit Duitsland betrokken bij nationale strafzaken met criminele opbrengsten 
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in het buitenland. Aan de antwoorden van de respondenten kan de indruk worden ontleend dat de 

respondenten niet of nauwelijks betrokken zijn bij zaken waarin sprake is van een van de vier 

standaardsituaties. Zo waren de Duitse respondenten niet betrokken bij beslagprocedures waarin 

sprake was van één of meer van de standaardsituaties. En de Duitse respondenten en de 

respondenten uit Engeland (en Wales)  in de confiscatieprocedure waren niet betrokken bij zaken 

waarin sprake was van een criminele erfenis en een onbeheerde bankrekening.  

Op basis van de antwoorden van de respondenten kunnen evenwel de volgende relatief vaak 

voorkomende benoemde problematische situaties worden geïdentificeerd, te weten i) het 

(criminele) vermogen kon door het buitenland niet in beslag worden genomen, ii) het verzoek tot 

een civiele, in rem of bestuursrechtelijke procedure kon niet worden ingewilligd, iii) het verzoek 

tot het leggen van beslag onder derden kon niet worden ingewilligd, iv) het buitenland weigerde 

het verzoek tot beslag te executeren en iv) de standaardsituatie van de ‘windhapper’. Deze situaties 

worden hieronder nader toegelicht. 

 

Problematische situatie 1: het criminele vermogen kon door het buitenland niet in beslag worden 

genomen 

 

Een eerste benoemde problematische situatie die zich voordoet in nationale juridische procedures 

met crimineel vermogen in het buitenland, is de situatie waarin het buitenland het (criminele) 

vermogen aldaar niet in beslag kan nemen. Twee respondenten, afkomstig uit Engeland (en Wales)  

en twee respondenten uit Duitsland, hebben beiden ervaren dat het betreffende buitenland geen 

beslag kon leggen op de voorwerpen aldaar, waardoor zij niet in staat waren de criminele 

voorwerpen te confisqueren. Niet in alle gevallen volgt de exacte reden direct uit de antwoorden 

van de respondenten. Het is denkbaar dat de reden waarom het buitenland de voorwerpen niet in 

beslag kon nemen, gelegen is in een gebrek aan vermogen onder de betrokkene of in de 

afwezigheid van de mogelijkheid in de nationale wetgeving van het buitenland om beslag onder 

derden te leggen.665 Een van de respondenten uit Engeland (en Wales)  geeft aan dat het in de 

standaardsituatie van de ‘windhapper’ is voorgekomen dat het buitenland niet in staat was het 

criminele vermogen in beslag te nemen. De reden die door de respondent hiervoor wordt gegeven 

is dat de Verenigde Arabische Emiraten bepaalde belastingmisdrijven niet erkent, waardoor het 

soms niet mogelijk is om voorwerpen te confisqueren in die Staat. 

 

                                                 
665 Een van de respondenten uit Engeland (en Wales)  geeft aan dat in het geval van een ‘windhapper’ onvoldoende 

vermogen werd aangetroffen onder de betrokkene of verdachte. Een andere respondent uit Engeland (en Wales)  heeft 

ervaren dat het buitenland weigerde beslag onder derden te leggen. Zie daarover ook problematische situatie 3 en 5. 
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Problematische situatie 2: verzoek tot een civiele, in rem of bestuursrechtelijke procedure kon niet 

worden ingewilligd 

 

De situatie dat het buitenland wordt verzocht om via een civiele, in rem of bestuursrechtelijke 

procedure vermogen in het buitenland in beslag te nemen of te confisqueren is een tweede 

problematische situatie die zich bij buitenlandse respondenten voordoet. Zo geeft de respondent 

afkomstig uit Engeland (en Wales)  aan dat de executie zijn verzoek tot civil recovery om beslag 

te leggen op het criminele vermogen van een ‘windhapper’ door het buitenland werd uitgesteld. 

Een andere respondent uit Engeland (en Wales)  geeft aan dat hij heeft ervaren dat zijn verzoek tot 

een in rem procedure onder de POCA niet werd geëxecuteerd door het buitenland. Hij stelt 

daaromtrent dat veel landen in rem procedures niet (er)kennen. De respondent uit Italië beaamt dit. 

Hoewel de Italiaanse respondent in de afgelopen vijf jaar niet betrokken was bij beslag en 

confiscatie in nationale strafzaken met crimineel vermogen in het buitenland, merkt hij op dat de 

meeste problemen in confiscatieprocedures waarbij criminele opbrengsten in het buitenland 

moeten worden geconfisqueerd, zich voordoen in het kader van in rem procedures. De 

rechtshulpverzoeken tot uitvoering van dergelijke in rem procedure worden maar door een beperkt 

aantal landen geëxecuteerd, aldus de Italiaanse respondent.  

Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, hebben Nederlandse autoriteiten in buitenlandse 

procedures met vermogen in Nederland ervaren dat het buitenland verzocht om een 

civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag. Zij zijn in die gevallen de aangezochte partij, 

in plaats van de verzoekende partij. Dit hoeft in Nederland – en in het verlengde daarvan mogelijk 

ook in andere landen – niet tot problemen te leiden indien de bevoegde autoriteit, ondanks het 

ontbreken van een dergelijke regeling in het eigen nationaalrechtelijk systeem het verzoek toch 

honoreert door bijvoorbeeld het verzoek te honoreren als de voorwerpen verband houden met 

(veronderstelde) criminele activiteiten, waarbij mede een rol kan spelen dat het object van deze 

maatregelen de (veronderstelde) opbrengst van misdrijven is.666 

 

Problematische situatie 3: verzoek tot het leggen van beslag onder derden kon niet worden 

ingewilligd 

 

Een derde benoemde problematische situatie wordt gevormd door het verzoek tot het leggen van 

beslag onder derden in een nationale juridische procedures met vermogen in het buitenland. Zo 

geeft een van de Duitse respondenten aan dat hij in een zaak waarin het vermogen niet kon worden 

gekoppeld aan een specifieke persoon als eigenaar of bezitter niet tot confiscatie onder een derde 

kon overgaan. De confiscatie onder een derde was in dat geval niet mogelijk, omdat het verweer 

van de betrokkene – inhoudende dat het geld door hem werd beheerd ten behoeve van zijn vrouw 

– door de rechtbank werd gehonoreerd. Volgens de Duitse respondent zou hij het vermogen kort 

daarvoor hebben overgedragen aan zijn vrouw, niet zijnde een verdachte, met het doel het 

criminele vermogen te verhullen. Een van de respondenten afkomstig uit Engeland (en Wales)  

geeft aan dat hij heeft ervaren in een zaak waarin sprake was van een ‘windhapper’ dat het 

buitenland weigerde om derdenbeslag te leggen.  

Zoals reeds in hoofdstuk 6 is opgemerkt, worden problemen in het kader van het leggen van 

beslag onder derden mogelijk weggenomen binnen de Europese Unie met de (juiste) 

                                                 
666 Vgl. Rechtbank Rotterdam, 3 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738 en HR 16 februari 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:246. Zie daarover meer in hoofdstuk 6 par. 3, problematische situatie 3: het buitenland verzocht 

om een civielrechtelijk, in rem of een bestuursrechtelijk beslag. 
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implementatie van Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie in het nationale rechtssysteem 

van de verschillende lidstaten. Artikel 7 lid 2 van deze richtlijn voorziet in de mogelijkheid om 

voorwerpen in het bezit van een derde, zoals bedoeld in artikel 6, in beslag te nemen.667 De 

reikwijdte van de richtlijn is beperkt. Het legt slechts de verplichting op aan lidstaten om de inzet 

van het instrumentarium mogelijk te maken in het geval van strafbare feiten die vallen onder de in 

artikel 3 genoemde overeenkomsten, kaderbesluiten en richtlijnen.668 De doeltreffendheid van de 

richtlijn zal de komende jaren moeten blijken. 

 

Problematische situatie 4: het buitenland weigerde het verzoek tot beslag te executeren 

 

Een vierde problematische situatie die zich voordoet bij nationale juridische procedures met 

vermogen in het buitenland is dat het buitenland weigert het verzoek tot de inbeslagname van 

crimineel vermogen te executeren. Zo geven twee respondenten uit Engeland (en Wales)  en een 

respondent uit Duitsland aan dat zij niet tot beslag konden overgaan omdat het buitenland hun 

verzoek daartoe weigerde ten uitvoer te leggen. De exacte reden voor de weigering komt uit de 

vragenlijst niet naar voren. 

 

Problematische situatie 5: de ‘windhapper’ 

 

Een vijfde en laatste problematische situatie die zich voordoet bij de respondenten in het geval van 

nationale juridische procedures met vermogen in het buitenland is de standaardsituatie van de 

‘windhapper’. Twee respondenten uit Engeland (en Wales)  geven aan dat zij in de afgelopen vijf 

jaar betrokken waren bij zaken waarin sprake was van een ‘windhapper’. Een van de respondenten 

kon in de confiscatieprocedure niet tot confiscatie overgaan. De reden daarvoor was dat tegen de 

uitspraak van de rechter hoger beroep was aangetekend. In de beslagprocedure van een zaak waarin 

sprake was van een ‘windhapper’ heeft deze respondent ervaren dat het buitenland weigerde om 

derdenbeslag te leggen. 

                                                 
667 De richtlijn spreekt hier over bevriezingsmaatregelen met het oog op een eventuele latere confiscatie. Zie artikel 7 

lid 2 Richtlijn 2014/42/EU. Zie ook het overzicht van het instrumentarium van richtlijn 2014/42/EU in bijlage 8. 
668 Dit zijn de volgende overeenkomsten, kaderbesluiten en richtlijnen: i) de overeenkomst opgesteld op basis van 

artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij 

ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, ii) 

Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere 

sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro, iii) Kaderbesluit 

2001/413/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrĳding van fraude en vervalsing in verband met andere 

betaalmiddelen dan contanten, iv) Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen 

van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten 

van misdrĳven, v) Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrĳding, vi) 

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrĳding van corruptie in de privésector, vii) 

Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 

drugshandel, viii) Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit, ix) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming 

en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2002/629/JBZ van de Raad, x) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad en xi) Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 

augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad. 
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Opvallend is dat een van de respondenten uit Engeland (en Wales) opmerkte dat in zaken 

waarin sprake was van een ‘windhapper’ door het buitenland geen of onvoldoende vermogen werd 

aangetroffen onder de betrokkene. Een van de Nederlandse respondenten heeft eveneens in zaken 

waarin sprake was van een ‘windhapper’ meegemaakt dat het buitenland geen of onvoldoende 

vermogen onder de betrokkene aantrof. Het kan in deze gevallen mogelijk zijn dat de ‘windhapper’ 

gebruik maakt van schijnconstructies, waarbij de juridische macht bij derden of rechtspersonen 

ligt, maar hij zelf de feitelijke macht heeft over het voorwerp. 

 

3. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in buitenlandse juridische 

procedures met criminele opbrengsten in Duitsland, Engeland (en Wales) of Italië 

(inkomende rechtshulpverzoeken) 

 

In de afgelopen vijf jaar zijn twee respondenten uit Duitsland en een respondent uit Engeland (en 

Wales)  betrokken bij beslag in buitenlandse juridische procedures met criminele opbrengsten in 

Duitsland, Engeland (en Wales)  of Italië. Slechts een van de Duitse respondenten was betrokken 

bij confiscatie in buitenlandse juridische procedures met criminele opbrengsten in Duitsland. Hij 

merkt daarover op geen problemen te hebben ondervonden bij de confiscatie van die opbrengsten. 

De algemene indruk die kan worden ontleend aan de antwoorden van de respondenten, is dat zij 

niet vaak problemen ervaren in zaken waarin sprake is van één of meer van de standaardsituaties. 

De respondent uit Engeland (en Wales)  merkt daarover op dat in de gevallen dat het vermogen 

niet aan een specifieke persoon als eigenaar of bezitter kan worden gekoppeld, of sprake is van 

een erfenis, van een ‘windhapper’ of van een onbeheerde bankrekening, de regeling van civil 

recovery de mogelijkheden biedt om tot beslag over te gaan. 

Op basis van de antwoorden van de respondenten kunnen evenwel de volgende benoemde 

problematische situaties worden geïdentificeerd, te weten i) er werd geen of onvoldoende 

vermogen onder de betrokkene aangetroffen, ii) het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, 

in rem of bestuursrechtelijk beslag, iii) het vermogen kon niet worden gekoppeld aan een 

specifieke persoon als verdachte eigenaar of bezitter. 

 

Problematische situatie 1: er werd geen of onvoldoende vermogen onder betrokkene aangetroffen 

 

Een van de respondenten uit Duitsland geeft aan dat hij heeft ervaren dat er geen of onvoldoende 

vermogen onder de betrokkene werd aangetroffen in de beslagprocedure. Zoals hiervoor in 

hoofdstuk 6 is beschreven, is dit een praktisch probleem dat zich in de beslag- en 

confiscatieprocedure kan voordoen. Van een kale kip kan men immers niet plukken. 

 

Problematische situatie 2: het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem of een 

bestuursrechtelijk beslag 

 

Een tweede benoemde problematische situatie die zich kan voordoen bij beslag in buitenlandse 

procedures met criminele opbrengsten in Duitsland, Engeland (en Wales)  of Italië is dat het 

buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag. Het is niet 

verrassend dat het de Duitse respondent is die heeft aangegeven een dergelijk verzoek als 

problematisch te hebben ervaren. Het huidige Duitse wettelijke kader, zoals uiteengezet in 

hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport, kent namelijk geen civielrechtelijk of (zuiver) 

bestuursrechtelijk beslag op basis waarvan tot beslag van crimineel vermogen kan worden 
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overgegaan. Het Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

zal voorzien in een mogelijkheid om een strafrechtelijke in rem procedure te starten, waardoor de 

hier geschetste situatie hoogstwaarschijnlijk niet meer als problematisch zal worden ervaren. 

 

Problematische situatie 3: het vermogen kon niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon 

als verdachte, eigenaar of bezitter 

 

Een laatste benoemde problematische situatie die zich kan voordoen, is de standaardsituatie waarin 

het vermogen niet kan worden gekoppeld aan een specifieke persoon als verdachte, eigenaar of 

bezitter. Een van de Duitse respondenten geeft aan dat hij daardoor niet in staat was om het 

vermogen in beslag te nemen. De respondent uit Engeland (en Wales)  geeft daarentegen aan dat 

hij in de gevallen van vermogen dat niet kon worden gekoppeld aan een specifieke persoon wel 

tot beslag kon overgaan op basis van de civil recovery regelgeving. Een in rem procedure biedt in 

deze gevallen dus mogelijk een oplossing voor het probleem. 

 

4. Ervaringen autoriteiten Duitsland, Engeland (en Wales)  en Italië bij beslag en confiscatie 

van crimineel vermogen door middel van civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke 

procedures 

 

In de paragrafen 2 en 3 zijn de benoemde problematische situaties waar de autoriteiten van 

Duitsland, Engeland (en Wales)  en Italië tegenaan lopen bij beslag en confiscatie uiteengezet. 

Deze paragrafen hebben een algemene indruk gegeven ten aanzien van de problemen die deze 

autoriteiten ervaren. Op basis van die informatie is het mogelijk om in deze paragraaf een antwoord 

te formuleren op deelvraag 7 van dit onderzoek: welke problemen ondervinden Duitsland, 

Engeland (en Wales)  en Italië bij het in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen 

door middel van in rem procedures in het buitenland? Het gaat daarbij dus niet zo zeer om de 

problemen die zich in het algemeen kunnen voordoen binnen de beslag- en confiscatieprocedure, 

maar om de ervaringen met civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke beslag- en 

confiscatieprocedures in het buitenland. In tegenstelling tot hoofdstuk 6, dat een antwoord 

formuleerde ten aanzien van de Nederlandse situatie, wordt in deze paragraaf een antwoord 

geformuleerd ten aanzien van de landen Duitsland, Engeland (en Wales)  en Italië. 

Uit de vragenlijsten komt niet naar voren dat zich problemen voordoen bij beslag en confiscatie 

indien het buitenland gebruik maakt van een civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of in rem 

procedure. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen worden gevonden in het feit dat Italië 

en Engeland (en Wales)  eveneens gebruik maken van andere procedures naast de strafrechtelijke 

beslag- en confiscatieprocedure. Echter, de respondenten uit Duitsland geven ook aan in het geval 

het buitenland het crimineel vermogen aldaar in beslag neemt of confisqueert in het kader van een 

Duitse strafzaak dat zij geen problemen ondervinden bij de confiscatie en inbeslagname van 

crimineel vermogen. Wel kunnen zich – omgekeerd – problemen voordoen indien het buitenland 

verzoekt om civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag. Het huidige Duitse wettelijke 

kader kent immers geen civielrechtelijk of (zuiver) bestuursrechtelijk beslag op basis waarvan tot 

beslag van crimineel vermogen kan worden overgegaan. Met het Entwurf eines Gesetzes zur 

Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung wordt voorzien in een mogelijkheid om een 

strafrechtelijke in rem procedure te starten, waardoor de hier geschetste situatie 

hoogstwaarschijnlijk niet meer als problematisch zal worden ervaren.  
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Daarnaast doen zich in Duitsland gevallen voor waarin vermogen niet kan worden gekoppeld 

aan een specifieke persoon als eigenaar of bezitter, of waarin sprake is van een erfenis. In die 

gevallen geeft Duitsland aan niet tot confiscatie en beslag te kunnen overgaan. In Engeland (en 

Wales)  zijn deze situaties niet problematisch volgens de respondenten. In dat geval biedt de civil 

recovery procedure een oplossing. 

Opvallend is dat zowel Engeland (en Wales)  als Italië, die beide gebruik maken van andere 

procedures naast de strafrechtelijke beslag- en confiscatieprocedure, aangeven problemen te 

ondervinden als zij verzoeken om op basis van een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke 

procedure, c.q. een in rem procedure, over te gaan tot confiscatie of beslag in het buitenland. Zo 

geven zij aan dat het buitenland vaak weigert om in die gevallen tot beslag of confiscatie over te 

gaan. Ook komt het voor dat executie van het verzoek door het buitenland wordt uitgesteld. Met 

het oog op voorkoming van dergelijke problemen zou harmonisatie van wet- en regelgeving of het 

beginsel van wederzijdse erkenning uitkomst kunnen bieden. 

 

5. Respons in perspectief: Denkbare elementen voor een goed lopende internationale 

samenwerking en succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen 

 

De antwoorden van de respondenten op de vragenlijst reiken een aantal knelpunten en een aantal 

verbeterpunten aan ten aanzien van de internationale samenwerking inzake succesvol beslag en 

confiscatie van crimineel vermogen. Aan de hand van deze antwoorden kan het in hoofdstuk 6 

geformuleerde antwoord op deelvraag 8 – inhoudende welke denkbare elementen zijn voor het 

dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking bij het succesvol in beslag 

nemen en confisqueren van crimineel vermogen – worden aangevuld. Daarbij dient een aantal 

kanttekeningen te worden gemaakt. Allereerst ontbreekt een toelichting in de door ons ontvangen 

vragenlijsten vaak en is slechts een van de categoriëen van problematische situaties aangekruist 

zonder dat een achterliggende reden is aangegeven. Het gevolg is dat her en der de inhoud van de 

respons wat aan de oppervlakte blijft. Een tweede kanttekening die gemaakt dient te worden is dat 

er vanuit het buitenland slechts zeer beperkte repsons is ontvangen, waardoor aan de antwoorden 

van de respondenten slechts een impressie kan worden ontleend van hetgeen in het buitenland als 

denkbare elementen voor een goedlopende samenwerking wordt gezien. Tot slot is er voor 

gekozen niet alleen de respons te beschrijven, maar ook om deze te plaatsen in het perspectief van 

de vigerende (Europese) regelgeving. 

 

5.1 Beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure 

 

Zoals in de vorige paragrafen naar voren is gekomen, wordt door Duitsland, Engeland (en Wales) 

en Italië veel waarde gehecht aan de mogelijkheid tot het starten van een in rem procedure. Zo 

geeft zowel een van de respondenten uit Engeland (en Wales)  als de respondent uit Italië aan dat 

een mogelijkheid moet worden geïntroduceerd op internationaal en Europees niveau om door 

middel van een in rem procedure tot beslag en confiscatie te kunnen overgaan. Deze aanbevelingen 

kunnen worden verklaard door de nationale wet- en regelgeving van deze landen. Beide landen 

maken namelijk zelf reeds gebruik van in rem modaliteiten om voorwerpen in beslag te nemen en 

te confisqueren. Volgens de respondenten zal de introductie van een in rem procedure op 

internationaal en Europees niveau de inzet van deze modaliteiten in grensoverschrijdende zaken 

beter faciliteren. 
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Indien in alle landen de mogelijkheid bestaat om door middel van een in rem procedure tot 

beslag en confiscatie over te gaan – zoals bepleit door de respondenten van Engeland en Wales en 

Italië – zal de gekozen procedure geen aanleiding meer geven om dergelijke verzoeken uit het 

buitenland af te wijzen. Anderzijds zou een in rem procedure mogelijke 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. 

Volgens de respondent uit Engeland (en Wales) is Richtlijn 2014/42/EU betreffende de 

bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie 

in dit licht een belangrijke eerste stap naar een dergelijke procedure. Deze richtlijn heeft eindelijk 

de discussie omtrent de in rem procedure heeft geopend, aldus de respondent. Hij doelt 

hoogstwaarschijnlijk op de in artikel 4 lid 2 geformuleerde verplichting voor de lidstaten, om te 

voorzien in een regeling om tot confiscatie over te gaan in de gevallen waarin een strafprocedure 

is aangevangen en confiscatie niet mogelijk is door ziekte of vlucht van de verdachte of beklaagde, 

maar de procedure zou hebben kunnen geleid tot een strafrechtelijke veroordeling indien de 

verdachte of beklaagde in staat zou zijn geweest om voor de rechter te verschijnen.669 

Het voorgaande legt een spanning bloot tussen enerzijds de wens van respondenten om in 

ruimere mate dan voorheen tot confiscatie over te gaan via een in rem procedure – welke wens 

weerspiegeling vindt in de nationale wetgeving van de respondenten die in deze procedure voorziet 

(of in de toekomst zal voorzien) – en anderzijds terughoudendheid op het niveau van de Europese 

Unie om uniebreed tot invoering van een dergelijke procedure te komen. 

 

5.2 Wederzijdse erkenning 

 

De respondenten geven aan dat zij in het kader van de internationale en Europese samenwerking 

het in de Europese regelgeving vervatte beginsel van wederzijdse erkenning een van de sterke 

punten vinden. Het beginsel van wederzijdse erkenning kan mogelijk bijdragen aan de 

samenwerking tussen lidstaten. 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.670 De introductie van een in 

rem procedure op Europees niveau is in dat geval dus niet noodzakelijk. Echter, mogelijke 

problemen ten aanzien van de standaardsituaties op nationaal niveau kunnen door middel van het 

beginsel van wederzijdse erkenning niet worden weggenomen.  

 

5.3 Een gestroomlijnde confiscatie- en beslagprocedure 

 

Een meer praktisch element is een gestroomlijnde confiscatie- en beslagprocedure. Dat kan 

bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door (meer) gebruik te maken van gestandaardiseerde 

formulieren bij een rechtshulpverzoek tot beslag of confiscatie in het buitenland.671 De 

                                                 
669 Zie bijlage 8. 
670 Vgl. in dit verband Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual 

recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2, i.h.b. p. 5 en 6: dit voorstel ziet op wederzijdse 

erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen en heeft als doel de samenwerking tussen lidstaten te bevorderen. 
671 Vgl. hoofdstuk 6 par. 5.3: ook Nederlandse respondenten doen de aanbeveling om in het kader van de 

terugkoppeling op rechtshulpverzoeken gebruik te maken van standaardformulieren, waarbij de uitvoerende Staat de 

verzoekende Staat van de benodigde informatie voorziet. Vgl. ook Proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2, p. 
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respondenten hechten dan ook veel waarde aan de standaardformulieren voor het 

rechtshulpverzoek waarin de Europese regelgeving voorziet. Door gebruik te maken van een 

eenvoudige en heldere procedure zal het voor verzoekende autoriteiten makkelijker zijn om een 

verzoek te doen uitgaan naar het buitenland en zal de aangezochte autoriteit beter in staat zijn om 

het verzoek op korte termijn te beoordelen en toe- dan wel af te wijzen.  

 

5.4 Netwerken 

 

Tot slot kan het gebruik van de bestaande netwerken van ARO en CARIN bijdragen aan een betere 

samenwerking tussen lidstaten inzake beslag en confiscatie.672 Op die manier kan veel 

voorbereidend werk, zoals het vaststellen dat vermogen zich in het betreffende land bevindt, het 

vaststellen van de vereisten voor beslag en confiscatie in het betreffende land en de vereisten van 

het rechtshulpverzoek al worden uitgevoerd voorafgaande aan het uitsturen van het 

rechtshulpverzoek. 

 

6. Conclusie 

 

Uit de antwoorden van de respondenten uit Duitsland, Engeland (en Wales)  en Italië komt naar 

voren dat zich niet veel problemen voordoen in de beslag- en confiscatieprocedure. Desalniettemin 

zijn er een aantal benoemde problematische situaties die zich relatief vaak lijken voor te doen. De 

volgende benoemde problematische situaties 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’.673 

 

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 zich voor: 

                                                 
6: “A standard certificate and standard form: The speedy and efficient mechanism will also be ensured thanks to a 

standardised certificate for mutual recognition of confiscation orders and a standard form for freezing orders which 

are annexed to the proposal. They contain all the relevant information on the order, which will help the executing 

authority to reach precisely the property targeted and will facilitate the recognition and enforcement of the foreign 

measure by the competent national authorities. The standard form for freezing orders will simplify the mutual 

recognition procedure of freezing orders to the maximum extent as it will not be accompanied by another domestic 

freezing order. The procedure for recognition and execution of freezing and confiscation orders are regulated 

separately in the proposal to simplify direct application by competent national authorities.” 
672 Vgl. hoofdstuk 6 par. 5.2: ook binnen de Nederlandse autoriteiten wordt het onderhouden van het netwerk als een 

belangrijk element voor de internationale samenwerking inzake beslag en confiscatie beschouwd. Vgl. ook Proposal 

for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation 

orders, COM(2016) 819/2, p. 6: “Communication between the competent authorities to allow smooth and swift 

recognition and execution of freezing and confiscation orders has been emphasised throughout the proposal.” 
673 Zie par. 2 voor een uitgebreide toelichting op de verschillende benoemde problematische situaties in het geval van 

beslag en confiscatie in nationale strafzaken met vermogen in het buitenland. 
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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. 

 

Ten aanzien van de zevende deelvraag – inhoudende welke problemen Duitsland, Engeland (en 

Wales) en Italië ondervinden bij het in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen 

door middel van in rem procedures in het buitenland – kan worden geconcludeerd dat de 

respondenten uit Duitsland, Engeland (en Wales) en Italië weinig problemen ervaren indien het 

buitenland ervoor kiest om 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, 

of waarin sprake is van een erfenis. In die gevallen geeft de respondent uit Duitsland aan niet tot 

confiscatie en beslag te kunnen overgaan. Een respondent uit Engeland (en Wales) geeft in die 

gevallen aan geen problemen te ondervinden, omdat de civil recovery (zijnde een in rem 

procedure) daartoe een oplossing biedt. Een in rem procedure zou in dergelijke gevallen dus 

mogelijk een oplossing kunnen bieden. 

Opvallend is dat Engeland (en Wales) en Italië, die wel gebruik maken van een civielrechtelijke 

of bestuursrechtelijke in rem procedure, aangeven problemen te ondervinden als zij het buitenland 

verzoeken via de in rem procedure de voorwerpen in beslag te nemen of te confisqueren. Zo 

weigert het buitenland vaak het verzoek tot een in rem procedure ten uitvoer te leggen of wordt 

executie van het verzoek door het buitenland uitgesteld. 

 

Aan de hand van de antwoorden van de respondenten kan vanuit het buitenlandse perspectief 

eveneens een antwoord worden geformuleerd op de achtste deelvraag: welke zijn denkbare 

elementen voor het dichterbij brengen van goed lopende internationale samenwerking bij het 

succesvol in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen? Op basis van de ingevulde 

vragenlijsten kunnen de hiernavolgende denkbare elementen voor een goed lopende internationale 

samenwerking worden geformuleerd.674 Deze elementen kunnen een aanvullingen vormen op de 

elementen zoals geformuleerd in hoofdstuk 6. 

 

- Beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure 

Het introduceren van een in rem procedure op internationaal en Europees 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 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 

                                                 
674 Zie voor een uitgebreide toelichting op de denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking 

inzake beslag en confiscatie par. 5. Zie eveneens hoofdstuk 8. 
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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. 

 

- Gestroomlijnde confiscatie- en beslagprocedure 

Een gestroomlijnde confiscatie- beslagprocedure is een meer praktische aanbeveling. Door 

gebruik te maken van een eenvoudige en heldere procedure zal het voor verzoekende 

autoriteiten makkelijker zijn om een verzoek uit te doen gaan naar het buitenland en zal de 

aangezochte autoriteit beter in staat zijn om het verzoek op korte termijn te beoordelen en 

toe- dan wel af te wijzen. 

 

- Netwerken 

Het gebruik van bestaande netwerken zoals ARO en CARIN kunnen bijdragen aan een 

betere samenwerking tussen lidstaten inzake beslag en confiscatie. Daardoor kan veel 

voorbereidend werk al worden uitgevoerd voorafgaande aan het uitsturen van een 

rechtshulpverzoek. 
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Hoofdstuk 8 

 

Conclusie: denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng 

bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen 
 

1. Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken is de wet- en regelgeving inzake beslag en confiscatie in Duitsland, 

Engeland (en Wales), Ierland en Italië uiteengezet en de respons van de Nederlandse autoriteiten 

op de vragenlijsten besproken en geanalyseerd. Op basis van de resultaten gegenereerd in de 

voorgaande hoofdstukken kan in dit hoofdstuk een antwoord worden geformuleerd op de 

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? 

 

Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de denkbare aandachtspunten voor 

Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 

van confiscatiebeslissingen. De indeling van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 wordt de 

Nederlandse respons en de buitenlandse respons op de vragenlijsten met elkaar vergeleken. De 

overeenkomsten en ogenschijnlijke discrepanties worden in dat kader uiteengezet. Aan de hand 

van deze vergelijking kunnen vervolgens in paragraaf 3 de denkbare aandachtspunten voor 

Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 

van confiscatiebeslissingen worden geformuleerd. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie waarin 

de hoofdvraag en de verschillende deelvragen van dit onderzoek worden beantwoord (paragraaf 

4). 

 

2. Denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen: de Nederlandse 

respons en de buitenlandse respons vergeleken 

 

2.1 Inleiding 

 

In de hoofdstukken 6 en 7 is de respons van de Nederlandse en buitenlandse autoriteiten op de 

vragenlijst uiteengezet en geanalyseerd. Aan de hand van de respons zijn mogelijke denkbare 

elementen voor een goed lopende internationale samenwerking en succesvol beslag en confiscatie 

van crimineel vermogen vanuit Nederlands en buitenlands perspectief geformuleerd. In de 
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hiernavolgende subparagrafen worden de overeenkomsten en ogenschijnlijke discrepanties tussen 

de verschillende benoemde problematische situaties (paragraaf 2.2) en mogelijke denkbare 

elementen voor een goed lopende samenwerking besproken (paragraaf 2.3). Aan de hand van deze 

vergelijking kunnen vervolgens in paragraaf 2.4 denkbare aandachtspunten voor Nederlandse 

inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 

confiscatiebeslissingen worden geformuleerd. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de 

negende deelvraag. 

 

2.2. Benoemde problematische situaties: overeenkomsten en ogenschijnlijke discrepanties 

 

2.2.1 Overeenkomsten 

 

Een van de problemen die in het kader van uitgaande rechtshulpverzoeken wordt benoemd door 

zowel de Nederlandse als de buitenlandse respondenten is dat het betreffende aangezochte 

buitenland het verzoek tot beslaglegging bij een derde niet executeerde. Dit kan zich voordoen 

omdat het rechtsstelsel van het aangezochte land niet voorziet in de mogelijkheid om tot beslag 

onder een derde over te gaan. Een andere verklaring voor het probleem kan gelegen zijn in het feit 

dat veel landen als voorwaarde stellen dat een welomschreven link wordt aangetoond tussen het 

voorwerp en het strafbare feit. Voor het leggen van Nederlands anderbeslag is een dergelijk 

verband bijvoorbeeld niet vereist.  

Met de invoering van Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie wordt dit benoemde probleem 

(deels) ondervangen. Artikel 6 van deze richtlijn verplicht lidstaten de nodige maatregelen te 

nemen om tot object- of waardeconfiscatie over te gaan van voorwerpen die door een verdachte al 

dan niet rechtstreeks aan een derde zijn overgedragen. Daarvoor is vereist dat deze derde het 

vermogen te kwader trouw heeft verkregen: hij wist of had moeten weten dat het doel van de 

overdracht of de verwerving het vermijden van confiscatie was. Artikel 6 vereist niet dat wordt 

vastgesteld dat een welomschreven link bestaat tussen het criminele vermogen en het strafbare 

feit. Artikel 7 lid 2 voorziet vervolgens in de mogelijkheid om voorwerpen in het bezit van een 

derde, zoals bedoeld in artikel 6, in beslag te nemen.675 Lidstaten zijn evenwel slechts verplicht 

om inzet van het genoemde instrumentarium mogelijk te maken in het geval van strafbare feiten 

die vallen onder de in artikel 3 genoemde overeenkomsten, kaderbesluiten en richtlijnen.676 

Daardoor heeft de richtlijn slechts een beperkt bereik. 

                                                 
675 De richtlijn spreekt hier over bevriezingsmaatregelen met het oog op een eventueel latere confiscatie. Zie artikel 7 

lid 2 Richtlijn 2014/42/EU. Zie ook het overzicht van het instrumentarium van richtlijn 2014/42/EU in bijlage 8. 
676 Dit zijn de volgende overeenkomsten, kaderbesluiten en richtlijnen: i) de overeenkomst opgesteld op basis van 

artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij 

ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, ii) 

Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere 

sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro, iii) Kaderbesluit 

2001/413/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrĳding van fraude en vervalsing in verband met andere 

betaalmiddelen dan contanten, iv) Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen 

van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten 

van misdrĳven, v) Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrĳding, vi) 

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrĳding van corruptie in de privésector, vii) 

Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 

drugshandel, viii) Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde 
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Een tweede benoemde problematische situatie is die van de zogenaamde ‘windhapper’. Daarbij 

kunnen zich verscheidene problemen voordoen, zoals dat het rechtsstelsel niet voorzag in een 

mogelijkheid tot beslag, dat er al een strafzaak liep tegen de betrokkene of verdachte, of dat er 

onvoldoende vermogen onder de verdachte werd aangetroffen. Waarom deze situaties in het geval 

van de ‘windhapper’ tot problemen leiden, is uit de antwoorden op de vragenlijsten niet duidelijk 

geworden. 

Ten aanzien van de inkomende rechtshulpverzoeken is een eerste problematische situatie dat 

zowel door Nederlandse als door buitenlandse respondenten wordt benoemd, dat er geen of 

onvoldoende vermogen bij de betrokkene wordt aangetroffen. Dit is een praktisch probleem dat 

zich kan voordoen binnen de beslag- en confiscatieprocedure.  

Een tweede overeenkomstige benoemde problematische situatie in het kader van inkomende 

rechtshulpverzoeken is de situatie waarin het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in rem 

of een bestuursrechtelijk beslag. Deze situatie hoeft evenwel niet problematisch te zijn. 

Wederzijdse erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen uit het buitenland kan 

bewerkstelligen dat het verzoek tot een civielrechtelijk, in rem of bestuursrechtelijk beslag toch 

kan worden geëxecuteerd ondanks dat het eigen rechtsstelsel van de lidstaat niet in een dergelijke 

mogelijkheid voorziet. 

 

2.2.2 Ogenschijnlijke discrepanties 

 

Ten aanzien van de uitgaande rechtshulpverzoeken kunnen de volgende ogenschijnlijke 

discrepanties tussen de benoemde problematische situaties worden geïdentificeerd. In Nederland 

worden als problematische situaties benoemd dat er reeds een procedure tegen betrokkene, 

verdachte of erfgenaam in het buitenland loopt, dat er geen of onvoldoende vermogen onder de 

betrokkene werd aangetroffen, dat het buitenlandse stelsel niet voorzag in een mogelijkheid om 

tot beslag over te gaan en de situatie van de criminele erfenis.677 Het buitenland benoemt in het 

kader van de uitgaande rechtshulpverzoeken als problematische situaties dat het criminele 

vermogen in het buitenland niet in beslag kan worden genomen, dat het verzoek tot een civiele, in 

rem of bestuursrechtelijke procedure niet kon worden ingewilligd en dat het betreffende buitenland 

weigerde het verzoek te executeren.678 

In het verband van de inkomende verzoeken wordt door Nederland de situatie benoemd dat er 

reeds een strafzaak loopt tegen de betrokkene, verdachte of een erfgenaam in Nederland. De 

buitenlandse respondenten benoemen als problematisch situatie dat het vermogen niet kan worden 

gekoppeld aan een specifieke persoon als verdachte eigenaar of bezitter. 

Daarmee wordt een antwoord op deelvraag 9 van dit onderzoek geformuleerd: welke zijn 

belangrijke aandachtspunten voor de Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen? De aandachtspunten 

                                                 
criminaliteit, ix) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming 

en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2002/629/JBZ van de Raad, x) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad en xi) Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 

augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad. 
677 Zie par. 2 van hoofdstuk 6 voor een uitgebreide toelichting op de verschillende benoemde problematische situaties 

in het geval van beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken met vermogen in het buitenland. 
678 Zie par. 2 van hoofdstuk 7 voor een uitgebreide toelichting op de verschillende benoemde problematische situaties 

in het geval van beslag en confiscatie in buitenlandse nationale strafzaken met vermogen in het buitenland. 
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voor internationaal overleg behoeven in beginsel niet dezelfde punten te zijn als de hiervoor 

geschetste elementen voor een goed lopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag 

en confiscatie. Immers, de internationale wetgever zal bijvoorbeeld moeilijk door middel van 

wetgeving kunnen bewerkstelligen dat autoriteiten op nationaal niveau voldoende kennis hebben 

over de beslag- en confiscatieprocedure. Bovendien kan het voorkomen dat bepaalde elementen 

reeds door de Unie zijn getackeld. Daarom zijn de hiervoor geformuleerde denkbare elementen 

niet één op één zijn overgenomen in deze paragraaf. 

 

2.3. Mogelijke denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking en 

succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen: overeenkomsten en ogenschijnlijke 

discrepanties 

 

2.3.1 Overeenkomende aangedragen elementen 

 

De volgende overeenkomsten konden aan de antwoorden van de respondenten van zowel de 

Nederlandse autoriteiten als de buitenlandse autoriteiten worden ontleend. Allereerst dragen zowel 

de Nederlandse als de buitenlandse autoriteiten aan dat een van de elementen voor een goed 

lopende internationale samenwerking en succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen 

een versterking van de communicatie en het netwerk is. Enerzijds dragen communicatie en een 

sterk netwerk bij aan het efficiënt doorlopen van de beslag- en confiscatieprocedure doordat veel 

voorbereidend werk – zoals het vaststellen dat vermogen zich in het betreffende land bevindt; het 

vaststellen van de vereisten voor beslag en confiscatie in het betreffende land en de vereisten van 

het rechtshulpverzoek – al wordt uitgevoerd voorafgaande aan het uitsturen van het 

rechtshulpverzoek. Anderzijds vindt goede samenwerking (niet alleen de jure maar vooral ook) de 

facto plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen kan worden gewonnen door 

intensivering van het contact, zoals bezoeken aan buitenlandse autoriteiten, het bijwonen van 

congressen en het onderhouden van wederzijdse contacten. Ook netwerken, zoals CARIN679, 

kunnen bijdragen aan het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen landen. Zij geven 

inzicht in de wet- en regelgeving van een Staat, de te doorlopen procedures en houden de lijntjes 

tussen de verschillende buitenlandse autoriteiten kort. 

Het tweede overeenkomstige denkbaar element is nauw verbonden is met het element van 

communicatie en netwerk, nameleijk 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. Een gestroomlijnde beslag- en confiscatieprocedure is 

daarbij van groot belang. Respondenten geven aan dat de beslag- en confiscatieprocedure gebaat 

is bij een snelle reactie op het rechtshulpverzoek. Ook de kwaliteit van de terugkoppelingen aan 

de verantwoordelijke autoriteit is van groot belang. Duidelijk moet zijn of het rechtshulpverzoek 

wordt geaccepteerd, wanneer beslag wordt gelegd of tot confiscatie wordt overgegaan, op basis 

van welke internationale en/of Europese en/of nationale regelgeving dit plaatsvindt en wat de 

desbetreffende termijnen zijn voor het beslag en de procedure. Dergelijke communicatie zou via 

een standaardformulier kunnen worden bewerkstelligd, waarbij de uitvoerende Staat de 

verzoekende Staat van de benodigde informatie voorziet. 680   

                                                 
679 Camden Assets Recovery Interagency Network. 
680

 Vgl. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, COM(2016) 819/2, p. 6. Zie ook artikel 7 en 16 van dit voorstel. 
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2.3.2 Ogenschijnlijke discrepanties 

 

Uit de antwoorden van de respondenten van zowel de Nederlands autoriteiten als de buitenlandse 

autoriteiten kwam ook een ogenschijnlijke discrepantie worden ontwaard. Zo voeren Nederlandse 

autoriteiten aan dat het van belang is voor een goed lopende internationale samenwerking inzake 

beslag en confiscatie dat er een eenduidige terminologie en een eenduidig instrumentarium inzake 

beslag en confiscatie worden gehanteerd. Het hanteren van verschillende terminologie kan volgens 

Nederlandse respondenten leiden tot onduidelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van 

toepassingsvoorwaarden. Dat kan de samenwerking tussen landen mogelijk belemmeren. 

Daarnaast geven de Nederlandse respondenten aan dat het verschil in instrumentarium als 

problematisch wordt ervaren. 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. 

Buitenlandse respondenten geven daarentegen aan dat zij het beginsel van wederzijdse 

erkenning een belangrijk element vinden voor een goedlopende internationale samenwerking en 

succcesvol beslag en confiscatie. 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. Het beginsel van wederzijdse erkenning zou bovendien het risico afwenden er een 

wedijver ontstaat om steeds meer en ingrijpendere instrumenten beschikbaar te maken.  Hoewel 

harmonisatie en wederzijdse erkenning elkaar niet hoeven te bijten, lijkt er tussen deze antwoorden 

een duidelijke discrepantie te bestaan tussen enerzijds meer harmoniserende regelgeving en 

anderzijds de verschillen in regelgeving behouden en samenwerking laten plaatsvinden door 

middel van wederzijdse erkenning. Het laatste lijkt in lijn te zijn met de Proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and 

confiscation orders, COM(2016) 819/2, dat het mogelijk maakt om ondanks verschillen in wet- en 

regelgeving tussen lidstaten onderling, in het bijzonder met betrekking tot in rem procedures, toch 

samen te werken door middel van wederzijdse erkenning van beslag- en confiscatiebeslissingen. 

 

2.3.3 Overige aangedragen elementen  

 

Tot slot werd er door de Nederlandse en buitenlandse autoriteiten een aantal elementen 

aangedragen, waar door de buitenlandse, respectievelijk Nederlandse autoriteiten geen 

overeenkomstig of afwijkend element voor werd aangedragen. Een eerste element dat door de 

Nederlandse autoriteiten wordt aangedragen is informatie-uitwisseling. Dit kan worden gezien als 

een specifieke uitwerking van communicatie en 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. 

Een tweede element dat door Nederlandse respondenten wordt benoemd is inzicht in en 

verduidelijking van de verschillende termijnen op international niveau. Nederlandse respondenten 

hebben aangegeven dat onduidelijke termijnen in het buitenland een belemmerende werking 

kunnen hebben op de beslag- en confiscatieprocedure. Bovendien moeten termijnen door de 
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verschillende autoriteiten beter worden bewaakt, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor 

een procedure bij één centrale autoriteit neer te leggen. 

Een derde element dat door de Nederlandse respondenten wordt aangedragen is de 

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 buitenland stelt aan de eigen beslag- en confiscatieprocedure. Op 

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

kan evenwel ook worden bewerkstelligd door gebruik te maken van een standaardformulier. 

Als laatste element benoemen de Nederlandse autoriteiten kennis over internationale, 

Europese en buitenlandse regelgeving inzake samenwerking bij beslag en confiscatie voor een 

goed lopende samenwerking inzake 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. 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. 

De buitenlandse respondenten benoemen beslag en confiscatie door middel van een in rem 

procedure als element voor een goedlopende internationale samenwerking en succcesvol beslag 

en confiscatie. Volgens de buitenlandse respondenten zal het introduceren van een in rem 

procedure op internationaal en Europees niveau 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 mogelijkerwijs geen aanleiding meer 

geven om dergelijke verzoeken uit het buitenland af te wijzen. Het zou bovendien problemen die 

zich 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. 

 

2.4 Denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen 

 

Uit de vergelijking van paragraaf 2.3 komt naar voren dat de door respondenten aangedragen 

overeenkomstige elementen voor een goedlopende internationale samenwerking en succcesvol 

beslag en confiscatie zien op de ondersteuning van de beslag- en confiscatieprocedure. Zij zijn dan 

ook van meer praktische aard, waarbij de nadruk ligt op de communicatie en uitwisseling van 

informatie tussen staten onderling. De aangedragen elementen die op het eerste gezicht van elkaar 

verschillen zijn in sommige gevallen bij nader inzien aan elkaar verwant. Zo zou het gebrek aan 

eenduidige terminologie en een eenduidig instrumentarium kunnen worden opgelost door middel 

van wederzijdse erkenning, waarbij verschillen tussen wet- en regelgeving kunnen bestaan zonder 

dat zij een belemmering vormen voor de executie van beslag- en confiscatiebeslissingen uit het 

buitenland, en zou het voorstel voor invoering van een in rem procedure op Europees niveau 

kunnen worden gezien als een specifieke uitwerking van het element ‘eenduidig instrumentarium’. 

Zoals hiervoor is aangegeven, behoeven de aandachtspunten voor internationaal overleg in 

beginsel niet dezelfde punten te behelzen als de hiervoor in paragraaf 2.3 geschetste elementen 
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voor een goed lopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie. 

Immers, de internationale wetgever zal bijvoorbeeld moeilijk door middel van wetgeving kunnen 

bewerkstelligen dat autoriteiten op nationaal niveau voldoende kennis hebben over de beslag- en 

confiscatieprocedure. Bovendien kan het voorkomen dat een aantal van de elementen reeds zijn 

getackeld door internationaal of Europees recht. De Proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, 

COM(2016) 819/2, bevat bijvoorbeeld zeer uitgebreide regelingen om efficiënte en effectieve 

informatie-uitwisseling tussen lidstaten te bewerkstelligen. Het is om die reden dat de hiervoor 

vermelde denkbare elementen niet één op één zijn overgenomen in deze paragraaf. 

De denkbare aandachtspunten voor de Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake 

wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen worden hieronder 

opgesomd en nader uiteengezet. 

 

2.4.1 Eenduidige terminologie inzake beslag en confiscatie 

 

In het kader van beslag en confiscatie bestaat binnen de internationale gemeenschap nog geen 

eenduidige terminologie. 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, omdat deze 

instrumenten slechts verplichtingen opleggen ten aanzien van het te bereiken resultaat. Vorm en 

middelen zijn daarbij vrij.681 Zo kan het dus dat in België bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van 

de term verbeurdverklaring naar equivalent, waar Nederland dit instrument aanduidt met 

ontneming en Italië spreekt over confisca.682 

Een eenduidige terminologie draagt bovendien niet alleen bij aan een goede samenwerking en 

succesvol beslag en confiscatie, maar kan eveneens van essentieel belang zijn bij internationaal 

overleg. Immers, de begrippen zijn leidend wanneer er over de verschillende instrumenten wordt 

gesproken en voorkomt dat de verschillende lidstaten en instellingen van de EU langs elkaar heen 

praten. Het zou de voorkeur hebben, met het oog op de internationale samenwerking, dat deze 

terminologie in zowel het wetgevingsproces als in de toepassing ervan leidend is voor de 

verschillende staten. 

 

2.4.2 Harmonisatie en wederzijdse erkenning 

 

                                                 
681 Zie artikel 34 lid 2 (b) VEU (pre-Lisbon): “The Council shall take measures and promote cooperation, using the 

appropriate form and procedures as set out in this title, contributing to the pursuit of the objectives of the Union. To 

that end, acting unanimously on the initiative of any Member State or of the Commission, the Council may: (…) 

(b) adopt framework decisions for the purpose of approximation of the laws and regulations of the Member States. 

Framework decisions shall be binding upon the Member States as to the result to be achieved but shall leave to the 

national authorities the choice of form and methods. They shall not entail direct effect.”, respectievelijk artikel 288 

TFEU: “A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, 

but shall leave to the national authorities the choice of form and methods.” [cursivering onzerzijds] 
682 Vergelijk in dit verband ook Moors & Borgers 2006, p. 83-84: “Eén Nederlandse respondent vanuit het openbaar 

ministerie geeft bijvoorbeeld aan dat Spanje geen conservatoir beslag in zijn rechtsstelsel kent. (…) Deze uitspraak is 

onjuist: Spanje kent wel conservatoir beslag, hoewel de regeling op onderdelen afwijkt van de Nederlandse. De 

perceptie van deze respondent dat Spanje geen conservatoir beslag kent en niet adequaat op dergelijke verzoeken 

reageert, is op zichzelf interessant en vindt zijn oorsprong vermoedelijk in de vertaalproblemen van juridische 

begrippen.” 
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Beter afgestemde regelgeving in de verschillende landen is een van de verbeterpunten die door 

respondenten wordt aangedragen. Daarbij wordt opgemerkt dat het vaak de vooruitstrevende 

Nederlandse wetgeving is die in de samenwerking met het buitenland tot problemen leidt. 

Daarnaast dringen respondenten er op aan dat op internationaal en Europees niveau een pre-

freezing bevel683 wordt geïntroduceerd, het afkomstvereiste wordt afgeschaft684 en op 

internationaal en Europees niveau een keuze wordt gemaakt tussen objectconfiscatie en 

waardeconfiscatie. Ten aanzien van het afkomstvereiste komt richtlijn 2014/42/EU voor een 

gedeelte tegemoet aan de wens het afkomstvereiste af te schaffen. Artikel 5 heft het 

afkomstvereiste op in geval van confiscatie. Ingevolge artikel 5 is afdoende dat door een rechter 

wordt vastgesteld dat het vermogen van veroordeelde niet in verhouding staat tot het legale 

inkomen van de veroordeelde. Dat neemt niet weg dat in bepaalde lidstaten de eis van een 

welomschreven verband tussen het onderliggende misdrijf en het aangetroffen voorwerp 

bijvoorbeeld nog wel wordt gesteld in het kader van witwassen. Het is de vraag of dit laatste 

daadwerkelijk bijdraagt aan een meer succesvol afpakken van crimineel vermogen. Een 

tweesporenbeleid – afpakken op basis van objectconfiscatie enerzijds of op basis van 

waardeconfiscatie anderzijds – lijkt hier betere papieren te hebben omdat het beëindigen van 

bijvoorbeeld de objectconfiscatie een sterke rem zou kunnen zetten op in rem-procedures. Zoals 

reeds is aangegeven, zou harmonisatie (in de zin van opschaling) van de huidige wet- en 

regelgeving op internationaal en EU-niveau een oplossing kunnen bieden voor de geschetste 

problematiek. Daarbij rijst wel de vraag of het wenselijk is om de internationale en Europese 

regelgeving steeds verder naar boven op te schalen. Voorkomen zou moeten worden dat er een 

soort wedijver ontstaat naar steeds meer en ingrijpender instrumenten. 

Met oog op de recent ingevoerde Richtlijn 2014/42/EU, waarvan de doeltreffendheid in de 

komende jaren duidelijk moet worden, ligt het niet voor de hand om louter aan te sturen op verdere 

harmonisatie van wet- en regelgeving. Bovendien richt de Europese Unie, na het aannemen van 

meerdere instrumenten om de regelgeving inzake beslag en confiscatie te harmoniseren, zich 

momenteel voornamelijk op het stimuleren van wederzijdse erkenning tussen lidstaten.685 Zo ziet 

de Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual 

recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2, op wederzijdse erkenning van 

beslag- en confiscatiebeslissingen. Ook volgens de respondenten is het instrument van wederzijdse 

erkenning van grote toegevoegde waarde binnen de internationale samenwerking. Wederzijdse 

erkenning voorziet in de mogelijkheid om verschillen tussen de lidstaten te behouden, terwijl voor 

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

gelegd.686 Zolang wederzijdse erkenning niet bestaat in het kader van beslag en confiscatie kan de 

                                                 
683 Een pre-freezing bevel biedt de mogelijkheid om voorwerpen of vermogen voor een aantal dagen te bevriezen, 

zodat de bevoegde autoriteiten voldoende informatie en bewijs kunnen verzamelen voor een rechtshulpverzoek. 
684 De introductie van de mogelijkheid op EU-niveau tot ruimere confiscatie over te gaan op basis van artikel 5 

Richtlijn 2014/42/EU komt voor een gedeelte aan deze wens tegemoet. Dit artikel heft het afkomstvereiste op in geval 

van confiscatie. Ingevolge artikel 5 is afdoende dat door een rechter wordt vastgesteld dat het vermogen van 

veroordeelde niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de veroordeelde. Dat neemt niet weg dat het 

afkomstvereiste bijvoorbeeld nog wel geldt in het kader van witwassen.  
685 Zie Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, COM(2016) 819/2, i.h.b. p. 5 en 6. De nadruk op wederzijdse erkenning kwam eveneens 

naar voren op de EU Conference on strengthening the mutual recognition of freezing and confiscation orders in 

Brussel op 20 juni 2016. 
686 Vgl. In dit verband de benoemde problematische situatie dat het buitenland verzocht om een civielrechtelijk, in 

rem of een bestuursrechtelijk beslag in par. 3. Wederzijdse erkenning kan bijdragen aan het voorkomen van problemen 

bij dergelijke verzoeken tot een andersoortige (niet-strafrechtelijke) juridische procedure. 
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Nederlandse regeling, zoals opgenomen in artikel 552l lid 4 Sv en artikel 13c WOTS, waarbij 

civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of in rem procedures aan het buitenland kunnen worden 

overgedragen voor de tenuitvoerlegging van de confiscatiesanctie, een (tijdelijke) oplossing 

bieden. Op die manier kunnen procedures toch plaatsvinden, ondanks verschillen in de wet- en 

regelgeving van de verschillende landen. 

 

2.4.3 Ondersteunende instrumenten en regelgeving 

 

Een derde denkbaar aandachtspunt betreft instrumenten en regelgeving die de beslag- en 

confiscatieprocedure kunnen ondersteunen. Veel van de verbeterpunten die door respondenten 

worden aangedragen zijn van praktische aard. Zo kan worden gedacht aan een centrale databank 

waarin alle beslagen van (vermoedelijk) criminele opbrengsten worden opgenomen. Daarbij doet 

zich wel de vraag voor of in een dergelijke databank enkel strafrechtelijk beslag zou moeten 

worden geregistreerd, of ook beslag in andere rechtsgebieden. In een dergelijke databank kan ook 

worden bijgehouden of er al een strafzaak tegen de betrokkene loopt. In het licht van de 

globalisering is het voor personen makkelijker om in meerdere staten strafbare feiten te plegen, 

waardoor het risico op meerdere strafzaken in verschillende landen bestaat. Ook internationale 

regelgeving ten aanzien van asset sharing zou een beslag- en confiscatieprocedure kunnen 

ondersteunen. Tot slot is het van belang dat aandacht wordt besteed aan het onderhouden van het 

netwerk tussen de verschillende lidstaten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Europees 

platform.687 Een goede beslag- en confiscatieprocedure zal veelal afhankelijk zijn van goede 

onderlinge contacten. Een goed netwerk kan dan ook leiden tot verkorting van de huidige 

procedures.688 

 

2.4.4 Toezicht op juiste implementatie van internationale en Europese regelingen 

 

Voordat internationale en Europese regelgeving binnen het strafrecht effect sorteren, dienen zij 

veelal eerst te worden omgezet in nationale regelgeving.689 Dat betekent dat de hiervoor 

                                                 
687 Vgl. Afdeling III van Richtlijn 2015/859/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 

het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 

2006/70/EG van de Commissie waarin verschillende vormen van samenwerking worden gereguleerd. Zie bijvoorbeeld 

artikel 51: “De Commissie kan de bijstand verlenen die nodig is om de coördinatie te vergemakkelijken, de 

uitwisseling van gegevens tussen FIE's in de Unie daaronder begrepen. Zij kan regelmatig vergaderingen beleggen 

van het platform van de EU-FIE's dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FIE's van de lidstaten, om de 

samenwerking tussen de FIE's te vergemakkelijken, zienswijzen uit te wisselen en advies te verstrekken over 

toepassingsaangelegenheden die relevant zijn voor de FIE's en de meldingsplichtige entiteiten alsmede over 

samenwerkingsgerelateerde aangelegenheden, zoals doeltreffende samenwerking tussen de FIE's, de identificatie van 

verdachte transacties met een grensoverschrijdende dimensie, de standaardisering van formats voor meldingen via 

FIU.net of de opvolger daarvan, de gezamenlijke analyse van grensoverschrijdende gevallen, en de identificatie van 

trends en factoren die relevant zijn voor het beoordelen van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering 

op nationaal en supranationaal niveau.” 
688 Vgl. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, COM(2016) 819/2, p. 6: “Communication between the competent authorities to allow smooth 

and swift recognition and execution of freezing and confiscation orders has been emphasised throughout the proposal.” 
689 In het kader van het strafrecht dienen bijvoorbeeld richtlijnen (in het licht van het legaliteitsbeginsel) eerst te 

worden omgezet in nationale regelgeving voordat zij effect sorteren. Zie Klip 2016, p. 243-246. Op deze regel zijn 

uitzonderingen mogelijk. Verordeningen van de Europese Unie sorteren bijvoorbeeld directe werking. Zie artikel 288 

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

in hun nationale regelgeving implementeren. Ter illustratie, het delict witwassen in Italië is pas 

zeer recentelijk uitgebreid tot de pleger van het grondfeit. Hoewel het Verdrag van de Verenigde 

Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (1988) – waarbij Italië 

een van de landen is die het Verdrag heeft geratificeerd – was de pleger van het grondfeit naar 

Italiaans recht tot 2014 niet strafbaar.690 Dergelijke verschillen in implementatie van regelgeving 

kan de samenwerking tussen lidstaten bemoeilijken. Zo kunnen er bijvoorbeeld op nationaal 

niveau instrumenten ontbreken, waardoor niet tot beslag of confiscatie kan worden overgegaan, 

terwijl dergelijke instrumenten op basis van internationale en/of Europese regelgeving wel 

beschikbaar zouden moeten zijn. Het is daarom van belang dat wordt toegezien op een juiste 

implementatie van internationale en Europese regelingen. 

 

2.4.5 Beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure 

 

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

behoefte bestaat aan een in rem procedure.691 In landen waar al gebruik wordt gemaakt van deze 

beslag- en confiscatieprocedure, zoals Engeland (en Wales) en Italië, (b)lijken de procedures 

succesvol te zijn. Voor landen zoals Duitsland, waar nog geen mogelijkheid bestaat om door 

middel van een in rem procedure over te gaan tot confiscatie en beslag, worden de nodige 

maatregelen getroffen om een dergelijk instrument in huidige wet- en regelgeving te 

implementeren. Dit lijkt op gespannen voet te staan met internationale handhavingsinstrumenten, 

die het uitvloeisel van internationaal overleg vormen.  

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. 

Al met al moet men ervan bewust zijn dat de in rem procedure terrein lijkt te winnen en een 

steeds belangrijker onderdeel zal vormen van onderhandelingen op Europees niveau met 

betrekking tot regelgeving op het gebied van confiscatie en beslag.692 

 

3. Conclusie 

  

Dit onderzoek naar inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen in andere Europese 

landen, heeft tot doel inzicht te verschaffen in de tweeledige vraag: 

 

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, 

                                                 
690 Zie Hoofdstuk 5 par.  
691 Zie bijvoorbeeld het Italiaanse, Engelse en Ierse rechtsstelsel en de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het 

Duitse wettelijke kader. 
692 Vgl. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, COM(2016) 819/2 en EU Conference on strengthening the mutual recognition of freezing 

and confiscation orders, Brussel 20 juni 2016. 
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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? 

 

De vragen worden hieronder afzonderlijk beantwoord. 
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Sub-vraag 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?  

 

In de hoofdstukken 2-5 is 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 is 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 plaatst deze mogelijkheden binnen de 

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

confiscatieprocedure.693 

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 

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

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. 
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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. 

 

Sub-vraag 2: Door welke autoriteiten wordt deze regelgeving in de gekozen landen 

uitgevoerd en zijn de gevolgde procedures strafrechtelijk of civielrechtelijk van aard? 

 

Duitsland 

Binnen de strafrechtelijke procedure kent Duitsland verscheidene gespecialiseerde eenheden, 

zowel op federaal niveau (Bundeskriminalamt) als op het niveau van de deelstaten 

(Landeskriminalamt), die – onder toezicht van een officier van justitie (Staatsanwalt) – 

verantwoordelijk zijn voor de opsporing van crimineel vermogen, het onderzoeken van alle 

omstandigheden ten aanzien van de herkomst van het vermogen van een verdachte en het 

executeren van bevelen tot inbeslagneming. Het is de rechter die kan besluiten om vermogen te 

bevriezen door middel van inbeslagneming. Kan het oordeel van de rechter niet worden afgewacht, 

omdat er onmiddellijk gevaar dreigt voor de roerende zaken, zoals verdwijning, verlies of 

vernietiging, dan zijn de officier van justitie en de politie eveneens bevoegd. De rechter bepaalt of 

vermogen definitief kan worden geconfisqueerd. Dit is eveneens het uitgangspunt binnen het 

Duitse wetsvoorstel ter herziening van de beslag- en confiscatieprocedure. 

Omdat binnen het als bestuursstrafrecht aan te merken Ordnungswidrigkeitengesetz het 

uitgangspunt is dat confiscatie door middel van een geldboete plaatsvindt, is het bevoegde 

bestuursorgaan in beginsel zelf verantwoordelijk voor de bestraffing van de 

Ordnungswidrigkeiten. Onder omstandigheden kan ook de officier van justitie bevoegd zijn om 

over te gaan tot het opleggen van een bestuursstrafrechtelijke sanctie. Dat kan worden verklaard 

door de nauwe samenhang tussen de strafrechtelijke procedure en de bestuursstrafrechtelijke 

procedure. Het bestuursorgaan vaardigt voor het opleggen van de sanctie een boetebesluit uit. 

Tegen het boetebesluit kan de betrokkene bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan dat de boete 

heeft opgelegd door middel van een zogenaamd Zwischenverfahren. Blijft het bestuursorgaan bij 

zijn besluit, dan kan de betrokkene zich wenden tot de strafrechter bij het Amtsgericht. Het 

Amtsgericht toetst of er sprake is van een toerekenbare Ordnungswidrigkeit. Er is daarbij sprake 

van een volledige toets; hij is niet gebonden aan de reikwijdte of inhoud van het besluit van het 

bestuursorgaan. 

In het geval van de civielrechtelijke procedure, of schatvindingsprocedure zijn de autoriteit, de 

Verkehrsanstalten van het Reich, de Bundesstaat en de gemeente bevoegd om voorwerpen te 

confisqueren. 

 



169 

 

Engeland (en Wales) 

De National Crime Agency (NCA) heeft vergaande bevoegdheden en kan onder meer speciale en 

generale belastinginningsfuncties van de Engelse belastingdienst en douane (HMRC; Her 

Majesty’s Revenue and Customs) overnemen wanneer het vermoeden is gerezen dat inkomen of 

winst van een bepaald individu of bedrijf het gevolg is van strafbare gedragingen. Het Civil 

Recovery and Tax (CRT) departement van de NCA houdt zich bezig met civiele ontneming; de 

Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) legt zich toe op witwasfeiten. 

Naast de NCA kunnen ook de Crown Prosecution Service, de Revenue and Customs 

Prosecutions en de Serious Fraud Office zelfstandig civiele ontnemingsprocedures starten en 

verschillende onderzoeksbevoegdheden (investigative functions) uitoefenen. 

De rechtbank die in Engeland verantwoordelijk is voor berechting in eerste aanleg van de, kort 

gezegd, ernstigere misdrijven, de Crown Court, speelt een hoofdrol in strafrechtelijke 

confiscatieprocedures. Ten behoeve van de confiscatie wordt dan een receiver aangesteld. In 

civiele ontnemingsprocedures heeft de High Court rechtsmacht. 

 

Ierland 

In het kader van strafrechtelijke confiscatie speelt het Ierse Openbaar Ministerie (Prosecution 

Service) een belangrijke rol. Wanneer de betrokkene is veroordeeld ter zake van een strafbaar feit, 

kan het OM zich tot de rechter wenden met het verzoek om vast te stellen of de betrokkene 

voordeel heeft genoten. 

Het Criminal Assets Bureau (CAB) is belast met de toepassing van de POCA 1996. De 

medewerkers zijn afkomstig uit onder andere de politie, de belastingdienst, de douane, het 

ministerie van sociale zaken en het ministerie van justitie en gelijkheid. Het CAB heeft als 

doelstelling om winsten uit criminaliteit te identificeren, te traceren en te confisqueren. Hiertoe 

onderneemt het CAB alle noodzakelijke stappen om vermogensbestanddelen die – daadwerkelijk 

of vermoedelijk – uit misdrijf afkomstig zijn te confisqueren, te bevriezen en/of in beslag te nemen. 

Daarnaast dient het CAB er ook voor te zorgen dat criminele winsten belast worden, en faciliteert 

het CAB het onderzoek naar en de beoordeling van aanspraken op sociale zekerheid door personen 

die zich bezighouden met criminele activiteiten. 

 

Italië 

In Italië zijn verschillende autoriteiten belast met het opsporen van crimineel vermogen. Allereerst 

is er de Direzione Investigativa Antimafia (DIA). De DIA verricht opsporingsonderzoek naar 

georganiseerde misdaad en is in het bijzonder gespecialiseerd in de opsporing van 

maffiaorganisaties. In het verlengde daarvan is zij tevens belast met het opsporen van crimineel 

vermogen. Een tweede instantie die zich bezighoudt met (onder meer) de opsporing van crimineel 

vermogen is de Raggruppamento Operativo Speciale (ROS). De ROS maakt deel uit van de 

Carabinieri (militaire politie) en verricht opsporingsonderzoek naar de meer complexe misdaad 

zoals georganiseerde misdaad en terrorisme. De Comando Investigazioni Economico Finanziarie 

(CIEF) is de derde instantie die zich bezighoudt met het opsporen van crimineel vermogen. Deze 

instantie is onderdeel van de Guardia di Finanza. Deze Guardia heeft onder meer als taak de 

opsporing van witwassen en het financieren van terrorisme en georganiseerde misdaad. Tot slot is 

er de Servizio Centrale Operativo (SCO). Deze instantie maakt deel uit van de Direzione Centrale 

Anticrimine (DCA) van de Polizia di Stato. De DCA is in 2005 opgezet om ernstige criminaliteit 

en georganiseerde misdaad te bestrijden en coördineert de opsporende instanties die onder de 

verantwoordelijkheid van de Polizia di Stato vallen. De SCO coördineert daarbinnen de analyses, 
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de onderzoeken en operaties die worden uitgevoerd door de Polizia di Stato. De rechter is 

uiteindelijke degene die besluit of vermogen rechtmatig in beslag is genomen en definitief kan 

worden geconfisqueerd. 

 

Sub-vraag 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? 

 

Sub-vraag 3 kan niet los worden gezien van de sub-vragen 1, 4 en 5. Wij verwijzen voor de 

beantwoording van sub-vraag 3 naar de antwoorden op die vragen.694 Daarenboven merken wij op 

dat in de vier onderzochte landen nogal eens de “aannemelijkheid” (on a balance of probabilities) 

wordt gehanteerd als bewijsstandaard voor de vaststelling als bewijsstandaard voor de vaststelling 

dat aangetroffen voorwerpen een criminele herkomst hebben. 

 

Sub-vraag 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? 

 

Duitsland 

Aan de antwoorden van de respondenten van Duitsland kan de indruk worden ontleend dat zij in 

beginsel succesvol zijn bij het in beslag nemen en confisqueren van voorwerpen met een 

vermoedelijk criminele herkomst. De Duitse respondenten zijn over het algemeen positief over de 

beslag en confiscatieprocedure. Zij geven aan dat het wettelijk kader in beginsel voldoende 

mogelijkheden biedt om tot beslag en confiscatie van voorwerpen met een vermoedelijk criminele 

herkomst over te gaan. Echter, de respondenten geven ook aan belemmerd te worden in de 

uitvoering van het beslag en de confiscatie. De belemmeringen die de Duitse respondenten ervaren 

kunnen mogelijk verklaard worden door het huidige wettelijke kader. Dit kader laat een complex 

systeem zien, waarbij de onderlinge afbakening van de verschillende instrumenten niet altijd even 

duidelijk is. Een van de respondenten geeft dan ook aan dat veel van de problemen die zich nu 

binnen de beslagprocedure voordoen, met de invoering van de nieuwe wetgeving kunnen worden 

aangepakt.  

Daarnaast geeft de andere respondent aan dat problemen zich kunnen voordoen indien sprake 

is van grote sommen geld die worden aangetroffen in het kader van controles, omdat in de meeste 

gevallen onvoldoende bewijs beschikbaar is om vast te stellen dat de voorwerpen uit enig misdrijf 

afkomstig zijn. De witwasbepalingen bieden hier mogelijk geen uitkomst, omdat de 

witwasbepalingen vereisen dat de rechter vaststelt dat de voorwerpen afkomstig zijn uit een 

Katalogtat. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden vastgesteld dat het niet anders kan zijn 

dan dat het voorwerp afkomstig is uit een Katalogtat. Bovendien worden in Duitsland hoge eisen 

gesteld aan de beslag- en confiscatieprocedure: er geldt een hoge bewijsstandaard en er wordt grote 

waarde gehecht aan de verklaringen van betrokkene. Dat kan er toe leiden dat er in de 

standaardsituatie van vermogen dat niet aan een specifieke persoon kan worden gekoppeld als 

eigenaar of bezitter, niet tot beslag- en confiscatie kan worden overgegaan. 

 

Engeland (en Wales) 

Aan de antwoorden van de respondenten van Engeland (en Wales) kan de indruk worden ontleend 

dat zij in beginsel succesvol zijn bij het in beslag nemen en confisqueren van voorwerpen met een 

                                                 
694 Zie Moors & Borgers 2006 voor een vergelijkbare aanpak. 
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vermoedelijk criminele herkomst. De standaardsituaties leveren in Engeland (en Wales) geen 

problemen op, omdat in die gevallen de civiele procedure uitkomst biedt. Met andere woorden, het 

wettelijk kader biedt voldoende mogelijkheden om tot confiscatie van voorwerpen met een 

(vermoedelijk) crimineel vermogen te kunnen overgaan. 

Toch geven de respondenten van Engeland (en Wales) ook aan dat zij bij de 

confiscatieprocedure belemmerd worden. Volgens een van de respondenten van Engeland (en 

Wales) is dat voornamelijk te wijten aan het aantal zaken in verhouding tot de slechts beperkt 

beschikbare middelen.  

 

Ierland 

Van Ierse respondenten zijn geen ingevulde vragenlijsten ontvangen. Er kunnen daarom geen 

uitspraken worden gedaan over de ervaringen van respondenten en de mate waarin zij succesvol 

zijn in de beslag- en confiscatieprocedure. 

 

Italië 

Aan de antwoorden van de respondent van Italië kan de indruk worden ontleend dat hij in beginsel 

succesvol is bij het in beslag nemen en confisqueren van voorwerpen met een vermoedelijk 

criminele herkomst. Hij stelt daaromtrent dat het Italiaanse recht een effectief systeem heeft om 

tot beslag en confiscatie over te gaan. Rechters en officieren van justitie hebben veel instrumenten 

tot hun beschikking, waar onder de anti-maffia wetgeving. Het Italiaanse systeem kent 

mogelijkheden om onder andere een beslag- en confiscatieprocedure te starten tegen het voorwerp 

(in rem). In het geval dat bijvoorbeeld vermogen niet kan worden gekoppeld kan worden aan een 

specifieke persoon als eigenaar, bezitter of betrokkene kan dan toch tot confiscatie worden 

overgegaan. 

Desalniettemin merkt hij op dat er door de autoriteiten ook problemen kunnen worden ervaren. 

Die problemen houden allereerst verband met de moeilijkheid om aan te tonen wat de link is tussen 

het vermogen en de verdachte indien de voorwerpen formeel zijn overgedragen aan derden of 

rechtspersonen. Ingevolge artikel 24 lid 1 Codice Antimafia kan namelijk ook tot confiscatie 

worden overgegaan van voorwerpen die de jure in het bezit van derden of rechtspersonen zijn, 

indien kan worden aangetoond dat betrokkene de facto eigenaar is van het voorwerp. Daarnaast 

kunnen zich problemen voordoen indien sprake is van geld dat het subject is geweest van meerdere 

transacties in het buitenland. In het laatste geval kan het moeilijk zijn om het vermogen te traceren, 

zeker indien het geld is overgedragen aan landen waar belasting gemakkelijk kan worden ontdoken 

of waar geen belastingplicht is. 

 

Sub-vraag 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?  

 

Uit de antwoorden van de respondenten van de vier door ons onderzochte landen komt naar voren 

dat beslag en confiscatie door middel van een in rem procedure succesvol is. Men is minder 

succesvol als zich praktische problemen voordoen, zoals dat er onvoldoende vermogen wordt 

aangetroffen bij betrokkene. In die gevallen zal beslag, respectievelijk confiscatie, niet mogelijk 

zijn. 
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Sub-vraag 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? 

 

Op basis van de antwoorden op sub-vragen 1 tot en met 5 kan worden geconcludeerd dat de in rem 

procedure een bijdrage zou kunnen leveren aan (de effectiviteit van) het Nederlandse 

instrumentarium voor het afnemen van crimineel vermogen. Uit de antwoorden van de 

buitenlandse respondenten komt naar voren dat Engeland (en Wales) en Italië in beginsel succesvol 

zijn in het in beslag nemen en confisqueren van crimineel vermogen via een in rem procedure. In 

Duitsland doen zich meer problemen voor in de beslag- en confiscatieprocedure. Deze problemen 

zullen worden ondervangen door de in Duitsland voorgestelde wetswijziging. Deze wetswijziging 

introduceert onder andere de mogelijkheid tot een in rem procedure op basis van een nieuw § 76a 

(4) StGB.  

Een in rem procedure is een procedure niet gericht tegen de persoon, maar tegen het voorwerp. 

Afhankelijk van de aard en inbedding van de regeling, kan deze procedure worden gekwalificeerd 

als civielrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk. De situaties van een overleden betrokkene, 

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

als eigenaar, bezitter of betrokkene, blijken in de praktijk bij Nederlandse autoriteiten tot 

problemen te leiden. Een in rem procedure zou voor die gevallen dus een oplossing kunnen bieden. 

Daarbij is het van belang om de omvang van het probleem goed in kaart te brengen, waarbij ook 

rechters en advocaten in het onderzoek dienen te worden betrokken, zodat een breder beeld kan 

worden geschetst. Door het Openbaar Ministerie gepercipieerde problemen bij het “afpakken” van 

crimineel geld blijken namelijk bij nadere beschouwing vaak geen probleem te zijn, althans de 

wettelijke regeling en de rechtspraak dienaangaande werpen minder problemen op dan het 

Openbaar Ministerie wel doet voorkomen.695 Op basis van de ontvangen vragenlijsten lijkt het 

beeld vooralsnog dat de omvang van het probleem slechts beperkt is. Bovendien zou intensivering 

van de samenwerking reeds een afdoende oplossing kunnen zijn voor deze problematiek. 

 

Sub-vraag 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? 

 

Nederland lijkt nagenoeg geen problemen te ondervinden 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. 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. Opvallend is – omgekeerd – dat de respondenten van Engeland (en Wales)  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 het verzoek 

weigert of dat executie van het verzoek door het buitenland wordt uitgesteld. 

 

                                                 
695 Zie Borgers & Kooijmans, DD 2015/8. 
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Sub-vraag 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? 

 

De volgende denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking kunnen 

worden geformuleerd:696 

 

- 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. 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 

Enerzijds dragen communicatie en een sterk netwerk bij aan het efficiënt doorlopen van de 

beslag- en confiscatieprocedure doordat veel voorbereidend werk - zoals het vaststellen dat 

vermogen zich in het betreffende land bevindt; het vaststellen van de vereisten voor beslag 

en confiscatie in het betreffende land en de vereisten van het rechtshulpverzoek - al wordt 

uitgevoerd voorafgaande aan het uitsturen van het rechtshulpverzoek. Anderzijds vindt 

goede samenwerking (niet alleen de jure maar vooral ook) de facto plaats op basis van 

wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen kan worden gewonnen door intensivering van het 

contact, zoals bezoeken aan buitenlandse autoriteiten, het bijwonen van congressen en het 

onderhouden van wederzijdse contacten. Ook netwerken, zoals CARIN697, kunnen 

bijdragen aan het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen landen. Zij geven 

inzicht in de wet- en regelgeving van een Staat, de te doorlopen procedures en houden de 

lijntjes tussen de verschillende buitenlandse autoriteiten kort. 

 

- 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 

                                                 
696 Een meer uitgebreide behandeling van de denkbare elementen is opgenomen in hoofdstuk 6, par. 5 en hoofdstuk 7 

par. 5. 
697 Camden Assets Recovery Interagency Network. 
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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. 
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- 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. 

 

Sub-vraag 9: Welke zijn belangrijke aandachtspunten voor de 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:698 

 

- Eenduidige terminologie inzake beslag en confiscatie 

Binnen de internationale gemeenschap bestaat nog geen eenduidige terminologie inzake 

beslag en confiscatie. 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. 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. 

 

- 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 

                                                 
698 Een meer uitgebreide behandeling van de denkbare elementen is opgenomen in hoofdstuk 6, par. 6 en hoofdstuk 7 

par. 6. 
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beslag en confiscatie. Vooralsnog lijkt op Nederlands niveau invoering van een aparte in 

rem procedure 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. 
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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? 
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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.  
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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.699 

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. 

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



180 

 

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. 
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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 respondenten700, 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 

                                                 
700 Van Ierland zijn geen ingevulde questionnaires ontvangen. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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- 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. 
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Summary 
 

The research into the seizure and confiscation of criminal property in other European countries 

aims to answer the following two main questions. 

 

a) Which methods do authorities (not only in the Netherlands but also) in England, Ireland, Italy 

and Germany use with regard to the seizure and the confiscation of property with an (allegedly) 

illegal origin in cases without an offender who can be prosecuted or convicted 

 

and 

 

b) Which barriers do the authorities in these states encounter with respect to cross-border 

cooperation in the cases mentioned under a)? 

 

The research focuses on the seizure and confiscation of illegal property from i) persons with no 

registered income, but with a luxurious lifestyle, ii) inheritances (or the property in which the 

inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the surface after the heir 

obtained it, iii) assets of a bank account without an apparent owner, and iv) assets that could not 

be linked to a specific person (for instance: a box containing money buried in a garden, found by 

the new owner of the property). In this research, these situations are referred to as the four standard 

situations.  

 

The research questions stated above can be divided into the following sub-questions. 

 

Legal comparison and experiences in practice:  

1. What is the current legal framework of the four (aforementioned) EU Member States on seizure 

and confiscation of allegedly illegal property without an apparent offender? 

2. Which legal authorities are competent to initiate procedures on seizure and confiscation in 

these Member States, and are these procedures of a criminal law or civil law nature? 

3. Which measures are available to the authorities, which standard of proof applies to determine 

the illegal origin of the assets and what are the experiences of legal practitioners with the 

application of these measures? 

4. To what extent and in which ways are legal practitioners successful in seizing and confiscating 

illegal property? To what extent do they fail to seize and confiscate illegal property, and why? 

5. To what extent do differing enforcement levels and success rates between the Member States 

(as described in sub-question 4) relate to differences in legal frameworks and available 

measures? 

6. Which aspects of the examined foreign legal frameworks could contribute to the (efficiency 

of) the Dutch measures to seize and confiscate illegal property, and why?  
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International cooperation: 

7. Which problems do the Netherlands and the four (aforementioned) EU Member States 

encounter when seizing and confiscating illegal property by using an in rem procedure or a 

non-conviction based procedure in a foreign country? 

8. Which aspects could contribute to establishing well-functioning international cooperation with 

regard to the seizure and confiscation of illegal property? 

9. What are key issues for the Dutch contribution to international negotiations regarding the 

mutual recognition and execution of foreign confiscation orders? 

 

Chapters 2-5 set out the legal frameworks concerning seizure and confiscation in England (and 

Wales), Italy, Germany and Ireland. These chapters, based on extensive desk research, answer sub-

questions 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of this research.  

Chapter 6, based on the results of a vragenlijst which was sent to law enforcement authorities 

in the Netherlands, describes the impediments in case of cross-border cooperation concerning 

seizure and confiscation of property from a Dutch perspective. It answers sub-questions 7, 8 and 

9.  

Chapter 7, based on the results of a vragenlijst which was sent to law enforcement authorities 

in the aforementioned Member States, examines the impediments for international cooperation 

concerning seizure and confiscation of property from the perspective of the four (aforementioned) 

EU Member States. It answers sub-questions 7, 8 and 9 of this research. 

The overarching questions of this research will be answered by using the answers generated in 

Chapters 2-7. The subsequent sections set out i) which methods authorities (not only in the 

Netherlands but also) in England, Ireland, Italy and Germany use with regard to the seizure and 

the confiscation of property with (allegedly) an illegal origin, without a prosecutable or convicted 

perpetrator, ii) the impediments Dutch and foreign authorities encounter in case of cross-border 

cooperation concerning seizure and confiscation of allegedly illegal property, iii) possible factors 

that are relevant for a well-functioning international cooperation concerning seizure and 

confiscation of illegal property, and iv) possible key issues for the Dutch contribution to 

international deliberation concerning mutual recognition and execution of confiscation orders. 

 

Seizure and confiscation of illegal property without a prosecutable or convicted perpetrator 

in Germany, England (and Wales), Ireland and Italy 

 

Chapters 2-5 provide an extensive overview of the current legal framework in England (and 

Wales), Germany, Italy and Ireland to seize and confiscate (allegedly) illegal property. The legal 

frameworks provide different modalities of different natures (inter alia criminal, civil and 

administrative) to confiscate illegal property. The chapters focus specifically on the different 

modalities in the four Member States to confiscate illegal property in the (aforementioned) four 

standard situations. 
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Germany 

German law provides for the theoretical possibility – in case property cannot be linked to a specific 

person as the owner or possessor – to order a Selbständige Anordnung under § 76a Strafgezetzbuch 

(StGB) against the illegal property. However, in practice this measure is scarcely used, if at all. 

This is partly due to the broad interpretation the Bundesgerichtshof gave to the civil procedure 

concerning undeliverable things in the possession of authorities under § 983 

Bürgerlichesgesetzbuch (BGB). On the basis of § 111k Strafprozeßordnung (StPO), § 983 BGB 

in conjunction with §§ 979 et seq. and 372 et seq. BGB, the prosecuting authority may confiscate 

the property concerned. Also in case of assets of a bank account without an apparent owner, the 

German authorities may seize and confiscate the assets via the civil procedure under § 111k StPO, 

§ 983 BGB in conjunction with §§ 979 et seq. and 372 et seq. BGB. Pursuant to the German bill 

of parliament, which revises the current confiscation and seizure procedure in Germany, these 

(civil) measures now fall within the scope of the criminal law (i.e. article § 76a StGB). 

In case of an inheritance (or the property in which the inheritance was converted), the illegal 

origin of which has come to the surface after the heir obtained it, the German legal framework 

offers only limited possibilities to confiscate said assets. According to the Bundesgerichtshof, a 

Selbständige Anordnung cannot be ordered against the heir if the heir did participate in the criminal 

offence. Nevertheless, under § 261 StGB the heirs could, in principle, be prosecuted and convicted 

for money laundering. In order to simplify the procedure, the German bill of parliament aims to 

provide an explicit regulation in the new § 76a (4) StGB in conjunction with the new procedural 

rules concerning seizure of (allegedly) illegal property, which introduces an in rem procedure 

within the criminal proceedings.701 

Seizing and confiscating the (allegedly) illegal property from a person who does not have a 

registered income, but who does have a luxurious lifestyle, is equally difficult. However, if the 

person involved is convicted for money laundering, under § 261 (5) StGB, it would be possible to 

seize and confiscate the illegal property. 

 

England (and Wales) 

In England (and Wales), property that cannot be linked to a specific person (the assets on a bank 

account without an apparent owner included) may be seized and confiscated through a civil in rem-

procedure. Article 245A (6) POCA enables the High Court to order the freezing of associated 

property. This measure is also available if the owner the property concerned remains unclear. In 

addition, article 246 (6) POCA provides for the possibilities to order an interim receiving order in 

such cases. Such an order aims to maintain the property and appoint an interim receiver. The 

property may also be seized via a recovery order. A recovery order places the property under the 

administration of a curator. A final measure the English legal framework envisages is cash seizure 

and forfeiture. Under the applicable regulations, police and revenue officers are competent to seize 

cash money if it entails at least £ 1000 and if there are reasonable grounds to suspect that this 

money is derived from or intended for crime. 

Inheritances (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of 

which has come to the surface after the heir obtained it, may be confiscated via the civil procedure 

                                                 
701 Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, Deutscher Bundestag 18/9525. 
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if there are reasonable grounds to assume that the inheritance has an illegal origin. In such cases, 

the competent authorities may also choose to start a tax procedure. 

In case of a person without a registered income, but with a luxurious lifestyle, the income of 

the person concerned may be taxed and – if desired – combined with a civil asset forfeiture 

procedure.  

 

Ireland 

The Irish Proceeds of Crime Act 1996 (POCA 1996) regime offers the possibility to confiscate 

property, which cannot be linked to a specific person as owner or possessor (the assets on a bank 

account without an apparent owner included), through a civil procedure. Additionally, police and 

revenue officers are competent to seize cash money of at least € 1,000 if there are reasonable 

grounds to suspect that the money is (in)directly derived from or intended for crime. On request 

of the public prosecutor, the judge may forfeit the cash if he assesses, on the balance of 

probabilities, that the money is (in)directly derived from a crime or intended to commit a crime. 

Such a procedure does not require criminal prosecution of the crime. Officers of the Criminal 

Assets Bureau also have the authority to seize property, if they have reasonable grounds for 

suspecting that the property (i) in whole or in part, directly or indirectly, constitutes proceeds of 

crime, and (ii) is of a total value of not less than €5,000. 

Inheritances (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of 

which has come to the surface after the heir obtained it, may be confiscated through the civil 

procedure as well. According to article 1 POCA 1996, inheritances are assets that are liable to 

confiscation. In such cases, the competent authorities may also choose to start a tax procedure. 

Inheritances with an illegal origin may be confiscated through the criminal procedure of the CJA 

as well. According to article 3 CJA, inheritances are assets that can be qualified as ‘realisable 

property’ and, consequently, may be subject to a confiscation order. 

If the person concerned has no registered income, but has a luxurious lifestyle, the POCA-

regime applies as well. Moreover, the measures under the tax regime may be applied against the 

person concerned.  

 

Italy 

The Italian Codice Antimafia offers various possibilities to seize and confiscate assets with an 

(allegedly) illegal origin without a prosecutable or convicted perpetrator. In case the property 

cannot be linked to a specific person as owner or possessor, the property may be confiscated under 

article 24 (1) Codice Antimafia if it is ascertained, on the balance of probabilities, that the property 

has an illegal origin. Under article 20 and 22 Codice Antimafia, the property may be seized prior 

to the confiscation.  

An inheritance (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of 

which has come to the surface after the heir obtained it, may be confiscated under article 24 in 

conjunction with article 18 (1), (2) and (3) Codice Antimafia. In such cases, the heirs do not have 

to form a danger to society. It is sufficient that the testate formed a danger to society.  

In case of a person who does not have a registered income, but who has a luxurious lifestyle, 

the classic confiscation measure under article 240 CP applies if the person concerned is convicted 

for a criminal offence. If a conviction is impossible, confiscation of the assets could take place on 
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the basis of article 24 (1) Codice Antimafia. The article requires that the assets, on the balance of 

probabilities, have an illegal origin.  

The situation of assets of a bank account without an apparent owner cannot occur in Italy. 

Italian legislation makes it impossible to open or keep a bank account without an apparent owner 

of said bank account. 

 

Research into the legal framework of England (and Wales), Italy and Ireland shows that in most 

cases seizure and confiscation in the four standard situations are enforced through in rem 

procedures. These procedures provide a viable solution in cases where there is no prosecutable or 

convicted perpetrator. From that perspective, it is not surprising that Germany, where there 

currently is no explicit legislation to start an in rem procedure, has drafted a bill to revisit the 

current confiscation and seizure procedure and introduce a new in rem-procedure. 

 

Impediments in case of cross-border cooperation concerning seizure and confiscation of 

allegedly illegal property 

 

The Dutch respondents, working for the Department of legal assistance in criminal cases (Afdeling 

Internationale Rechtshulp in Strafzaken; AIRS), Central Judicial Debt-recovery Agency (Centraal 

Justitieel Incassobureau; CJIB), the International Legal Assistance Centre (International 

Rechtshulp Centrum; IRC), the prosecution service (Openbaar Ministerie; OM) and the police, 

have not often been involved in cases in which one of the standard situations occurs. The answers 

of the respondents show that in most cases they do not encounter any problems when seizing or 

confiscating the (allegedly) illegal property if one of the standard situations does occur. 

Problematic situations occurred during the seizure and confiscation procedure with assets in a 

foreign state in the following cases: 

 

1. Criminal charges had already been brought in the foreign state against the person involved, 

the heir or the suspect; 

2. Funds were insufficient; 

3. The foreign authorities refused to seize property under third parties; 

4. The foreign legal framework did not provide for a possibility to seize assets; 

5. The person involved does not have a registered income, though a luxury lifestyle (e.g. the 

foreign legal framework did not provide for a possibility to seize assets, the foreign 

authorities refused to seize property under third parties, there were already criminal charges 

brought against the person involved, the heir or the suspect in the foreign state, there were 

insufficient funds);  

6. The inheritance with an (allegedly) illegal origin (e.g. the foreign authorities were unable 

to seize the property, there were already criminal charges brought against the person 

involved, the heir or the suspect in the foreign state, there were insufficient funds, the 

foreign authorities refused to seize property under third parties). 

 

The following apparent problematic situations occurred during foreign procedures with assets in 

the Netherlands: 
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1. There were already criminal charges brought against the person involved, the heir or the 

suspect in the foreign state; 

2. Funds were insufficient; 

3. The foreign state requested the application a non-criminal procedure, such as a civil 

procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

 

The Dutch authorities encounter hardly any problem in cases in which the foreign country chooses 

to seize or confiscate the property by the use of a civil, in rem, or administrative procedure. 

However, they do encounter problems when seizing or confiscating criminal assets in a number of 

situations – such as the death of the person involved, an inheritance or property that cannot be 

linked to a specific person as owner of possessor – in which case an in rem procedure would 

provide a possible solution. This raises the question of whether the possibility to start an in rem 

procedure should be introduced at the Dutch level. To be able to answer that very question, a clear 

overview of the full extent of the problem would be required. For the time being, the answers to 

the vragenlijsten show that the extent of the problem is limited. Furthermore, intensifying mutual 

legal assistance could be a solution to the problem at hand. 

Nevertheless, the experiences of foreign respondents of Germany, the United Kingdom702 and 

Italy, could lead to the conclusion that the possibility to start an in rem procedure should be 

introduced in the Dutch legal framework. On the basis of the received vragenlijsten we are only 

able to make impressionistic remarks at most. 

The answers of foreign respondents show that the United Kingdom and Italy are – in principle 

– successful when seizing and confiscating illegal property.703 A possible explanation is that the 

legal framework of the United Kingdom and Italy provide for seizure and confiscation of property 

by the use of an in rem procedure. In Germany, more problems occur when seizing and 

confiscating (allegedly) illegal property. Most problem will be overcome by the German bill, 

which revises the current seizure and confiscation procedure. Amongst other measures, this bill 

introduces a possibility to start an in rem procedure on the basis of a (new) § 76a (4) StGB. 

The foreign authorities are not often involved in cases in which one of the standard situations 

occurs. The standard situations that occur most often are the inheritance (or the property in which 

the inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the surface after the heir 

obtained it, the person who does not have a registered income, but who has a luxurious lifestyle, 

and assets which could not be linked to a specific person. Foreign respondents were not involved 

in situations of assets of a bank account without an apparent owner or a foreign country that 

chooses to start a civil, in rem, or administrative procedure. In general, the respondents rarely 

encounter problems when seizing or confiscating illegal property. The following problems 

occurred when seizing and confiscating property in a foreign state: 

 

 

 

                                                 
702 The respondents working for the National Crime Agency and HM Revenu & Costums are working for institutions 

which are operational within the whole of the United Kingdom.  
703 Despite many efforts by our research group, we received very few responses to our vragenlijst. The following is 

(at most) the impression that followed from the received vragenlijsten. 



193 

 

1. The foreign state was unable to seize the property; 

2. The foreign state was unable to execute the request to seize or confiscate the property by 

the use of a civil, in rem or administrative procedure; 

3. The foreign authorities refused to seize property under third parties; 

4. The foreign state refused to execute the request; 

5. The situation of a person who does not have a registered income, but who has a luxurious 

lifestyle (e.g. unable to confiscate assets due to an appeal of the court’s verdict, the foreign 

authorities refused to seize property under third parties). 

 

The following problems occurred when seizing and confiscating property in a foreign procedure 

with assets in Germany, England or Italy: 

 

1. Funds were insufficient; 

2. The foreign state requested a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in 

rem) or an administrative procedure; 

3. The property could not be linked to a specific person/suspect. 

 

The respondents did not encounter any problems in cases in which the foreign country – upon 

request of the four examined countries – chooses to seize and confiscate the illegal property by the 

use of a civil, in rem or administrative procedure. However, situations do occur in which property 

cannot be linked to a specific person as the owner or the possessor and of an inheritance (or the 

property in which the inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the 

surface after the heir obtained it. In those cases, German respondents state they are unable to seize 

and confiscate the illegal property. An in rem procedure could be a possible solution in these cases. 

It is remarkable that the respondents of the United Kingdom and Italy, which both use a civil, 

respectively an administrative in rem procedure, encounter problems when they request a foreign 

country to seize and confiscate property by the use of an in rem procedure. They note that in these 

cases the foreign country refuses to execute the request or that they delay the execution of the 

request. 

 

Aspects which could contribute to establishing well-functioning international cooperation 

with regard to the seizure and confiscation of illegal property 

 

Having analysed the answers of the respondents, the following factors could contribute to the 

improvement of the international cooperation with regard to the seizure and confiscation of illegal 

property: 

 

- A uniform terminology and uniform measures concerning seizure and confiscation should 

be applied 

Member States use their own specific terminology with regard to seizure and confiscation. 

This could lead to uncertainty, for example with regard to the conditions under which 

certain measures may be used. A lack of uniform terminology could infringe the 

cooperation between states. In addition, respondents experience problems because of 

differing terminology regarding the type of measures between states. This problem could 
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be tackled by levelling the Dutch legal framework to the European and international legal 

framework, but harmonisation of the national laws could also provide a solution to the 

problem. However, harmonising national laws is quite likely to lead to the introduction of 

introducing increasingly intrusive measures. This risk could be averted by stimulating 

mutual recognition of each other’s seizure and confiscation decisions. 

 

- The communication and networks should be strengthened 

Mutual trust is essential for a well-functioning practice of international cooperation 

concerning seizure and confiscation of illegal property. Mutual trust could be 

realized/stimulated by networks such as CARIN or ARO and by keeping in touch with 

contacts in other states. Next to that, it is important that authorities know how 

communication should take place: who do you need to contact and what is the proper form 

to do so? 

 

- Having insight in the cooperation and the monitoring of the seizure and confiscation 

procedure 

The seizure and confiscation of illegal property would benefit from a well-functioning 

procedure, without any unnecessary delays. In transnational cases, in which the national 

authority is dependent on the foreign authorities to seize and confiscate property, insight 

into the cooperation is essential. To gain this insight into the procedure, one could use a 

standard form. 

 

- Information exchange 

Exchange of information (as a specific form of communication) is one of the most used 

methods of cooperation by respondents. A well-functioning method to exchange 

information would enable effective international cooperation concerning seizure and 

confiscation. It is important that the information exchange takes place in a quick and simple 

way. 

 

- Time-limits 

Respondents commented that unclear time limits in foreign states could have a limiting 

effect on the seizure and confiscation procedure. Therefore, more clarity about the different 

time-limits at international level is recommended. The EU should take the necessary 

measures to establish more clarity about the different terms. In addition, authorities should 

monitor these terms better, for example by making one central authority responsible for 

monitoring time-limits. 

 

- Motivation and formulation of a request for mutual assistance 

For a smooth cooperation, the request for mutual assistance should be motivated according 

to the requirements of the seizure or confiscation procedure of the requested state. 

Additionally, the request should be formulated according to the seizure or confiscation 

procedure of the requested state. That way it will be easier for the requested state to assess 

the request. Simplicity with regard to this point, stimulated by the European Union for 

example by providing standard forms, could be useful. 
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- Knowledge of international, European and foreign legislation concerning cooperation, 

seizure and confiscation 

In practice, employees of the judicial authorities seem to lack sufficient knowledge of 

international, European and foreign legislation concerning cooperation, seizure and 

confiscation. Often respondents do not know what the legal basis is for their issued request. 

Next to that, they are often unaware of the (content) of Directive 2014/41/EU regarding the 

European Investigation Order in criminal matters, Directive 2014/42/EU on the freezing 

and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, 

Framework Decision 2005/212/JHA on Confiscation of Crime-Related Proceeds, 

Instrumentalities and Property and international legislation and measures concerning 

seizure and confiscation. Improving the (Dutch) system KRIS (Kennissysteem Rechtshulp 

in Strafzaken; Knowledge system Mutual Assistance in Criminal Matters) which 

automatizes the process of the mutual assistance request, by adding standard text, stating 

the applicable legislation and offering courses to employees of the judicial authorities to 

advance their knowledge of the international, European and foreign legislation concerning 

cooperation, seizure and confiscation could provide solutions to the aforementioned 

problems. 

 

- Seizure and confiscation by the use of a in rem or non-conviction based procedure;  

Introducing an in rem procedure at the international, European and Dutch level would 

facilitate the use of in rem procedures, such as the United Kingdom and Italy are currently 

using. If there is a possibility to seize and confiscate assets by the use of an in rem 

procedure, the request for an in rem procedure will not give cause to refuse a request from 

a foreign country. In addition, it could remove obstacles within the seizure and confiscation 

procedure, for example in case property could not be linked to a specific person/suspect or 

an inheritance with an (allegedly) illegal origin. 

 

- Mutual recognition. 

The principle of mutual recognition may provide a solution to improve the cooperation 

between states. Mutual recognition allows differences within the legal systems of the 

Member States. As a result, the choice for an in rem procedure could not be a reason to 

refuse the request of a foreign state.  

 

Possible key issues for the Dutch contribution to international deliberation concerning 

mutual recognition and execution of confiscation orders 

 

Finally, the following possible key issues for the Dutch contribution to international deliberation 

concerning mutual recognition and execution of confiscation orders were formulated: 
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- Uniform terminology concerning seizure and confiscation 

There is no uniform terminology concerning seizure and confiscation within the 

international community. Preferably, states would use one set of terms within the 

legislative process and in the application of legislation. 

 

- Seizure and confiscation by the use of a in rem or non-conviction based procedure 

The four examined EU Member States attach much value to in rem procedures. More states 

use in rem procedures, and it is to be expected that the procedure will become an important 

subject within negotiations concerning seizure and confiscation at European level. 

 

- Harmonisation and mutual recognition 

One of the recommendations of respondents is more uniform legislation. Harmonisation 

(in the sense of upscaling) of current legislation at the international and EU-level could be 

a solution to the problem. However, further harmonisation of current legislation bears the 

risk of introducing more and more intrusive measures. Another solution could be provided 

by strengthening and stimulating the principle of mutual recognition. That way, differences 

between Member States could remain, while the requested state will be able to execute 

unknown seizure and confiscation measures. Problems due to differences in legislation 

(e.g. an in rem procedure) could be solved without implementing new legislation. 

 

- Supporting measures and legislation 

Many of the recommendations of respondents are of a practical nature. Therefore, a key 

issue is supporting measures and legislation that could support the seizure and confiscation 

procedure, such as a central database in which all seized (allegedly) criminal assets are 

registered, international legislation concerning asset sharing and maintaining 

communication networks between Member States, for example by creating an European 

platform.  

 

- Monitoring correct implementation of international and European legislation 

Many of the international and European legislation needs to be implemented in a national 

law; obligations cannot be directly applied against citizens. Consequently, the 

aforementioned issues can only be successful in case the Member States implement the 

international and European legislation in their national law. Therefore, it is of great 

importance that (correct) implementation of legislation is monitored. 
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2. Enquête Nederlandse autoriteiten 
 

Vragenlijst voor de Nederlandse autoriteiten704 

 

De Universiteit van Tilburg doet in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 

(WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de inbeslagneming en confiscatie van vermogen 

met een vermoedelijk criminele herkomst (hierna: criminele opbrengst) in verschillende lidstaten van de Europese 

Unie en de belemmeringen waartegen de Nederlandse autoriteiten aanlopen bij de samenwerking met het buitenland. 

Voor het onderzoek is het belangrijk om uw ervaringen en uw meningen te vernemen over deze onderwerpen en 

wij verzoeken u daarom vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Indien u de vragenlijst digitaal invult, kunt u de opties 

aanvinken door telkens een X in het desbetreffende vakje te plaatsen ([X]). Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Het duurt ongeveer 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat u geen ervaring heeft met bepaalde 

onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn. In dat geval neemt het invullen van de vragenlijst minder tijd in 

beslag. 

Zouden wij u mogen vragen om de ingevulde vragenlijst binnen 2 weken na ontvangst te retourneren per post 

(Tilburg University, t.n.v. S.S. Buisman, Kamer M814, Antwoordnummer 60561, 5000 WB Tilburg) (postzegel is 

niet nodig), of per e-mail aan Sanne Buisman (S.S.Buisman@uvt.nl). Wanneer u nadere vragen heeft over het 

onderzoek of de vragenlijst, kunt u die eveneens aan haar stellen, per e-mail of telefonisch (013 466 3624). Eventuele 

vragen aan het WODC kunt u per e-mail stellen aan dhr. Frans Beijaard (f.beijaard@minvenj.nl). 

Indien u daar behoefte aan heeft, vindt u een nadere toelichting op de wettelijke beslag- en 

confiscatiemogelijkheden in het Nederlands strafrecht in de bijlage bij deze vragenlijst. 

 

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! 

Prof. mr. Tijs Kooijmans (projectleider) 

 

 

A. De internationale en Europese samenwerking 

 

De onderstaande vragen gaan over beslag in Nederlandse strafzaken met criminele opbrengsten in het buitenland. 

 

1) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om criminele opbrengsten aldaar in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 24. 

 

2) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

3) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u het buitenland getipt omtrent de aanwezigheid in dat land van 

vermogensbestanddelen met een vermoedelijk illegale herkomst? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

                                                 
704 De contactgegevens, opgenomen in de vragenlijst ten behoeve van de respondenten, zijn in deze publicatie zwart 

gemaakt. 

mailto:S.S.Buisman@uvt.nl
file://stafffiles.campus.uvt.nl/files/home/home04/sbuisman/Departement%20Strafrecht/Questionnaire%20Nederlandse%20autoriteiten.doc%23_De_onderstaande_vragen
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4) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

5) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u samengewerkt in de beslagprocedure? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

6) Heeft u in deze zaken ook gebruik gemaakt van andere vormen van samenwerking? 

□ Nee. 

□ Ja, namelijk: 

 
 

7) Werd in één of meer van de beslagzaken waarbij u betrokken bent geweest het rechtshulpverzoek gebaseerd op: 

- het Europees rechtshulpverdrag van 1959? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- de EU-Rechtshulpovereenkomst 2000? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- de Schengen Uitvoeringsovereenkomst? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope 

stoffen (1988)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie 

van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering (2005) (vervangt tussen ratificerende staten de 

voorloper van 1990)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ter aanvulling en vergemakkelijking van de 

werking van het hiervoor genoemde Verdrag van de Raad van Europa? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Kaderbesluit 2003/577/JBZ inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of 

bewijsstukken (geïmplementeerd in artikel 552jj e.v. Sv)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Kaderbesluit 2008/978/JBZ betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van 

voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (geïmplementeerd in artikel 552ww 

e.v. Sv)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 
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8) Deden in de beslagprocedure één of meer van de volgende problemen zich voor? 

- Het buitenland weigerde anderbeslag te leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het buitenland koos voor een niet-strafrechtelijke procedure, zoals een civielrechtelijke (in rem) of 

bestuursrechtelijke procedure, terwijl Nederland strafrechtelijk beslag wilde laten leggen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was sprake van een erfenis 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er werd geen vermogen onder de betrokkene aangetroffen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

9) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om criminele opbrengsten aldaar in beslag te nemen die niet te koppelen waren aan een 

specifieke persoon (als verdachte/eigenaar/bezitter)? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 12. 

 

10) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

  

11) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het rechtsstelsel van het buitenland voorzag niet in de mogelijkheid tot beslag in een dergelijk geval 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het buitenland koos voor een niet-strafrechtelijke procedure, zoals een civielrechtelijke (in rem) of 

bestuursrechtelijke procedure, terwijl Nederland strafrechtelijk beslag wilde laten leggen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

12) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om een erfenis (of de voorwerpen waarin deze erfenis is omgezet) waarvan het vermoeden 

bestaat dat deze (geheel of ten dele) een criminele herkomst heeft aldaar in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 15. 

 

13) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 
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14) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland weigerde anderbeslag te leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- In het buitenland kan de erfenis niet onder de erfgenaam in beslag worden genomen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het buitenland koos voor een niet-strafrechtelijke procedure, zoals een civielrechtelijke (in rem) of 

bestuursrechtelijke procedure, terwijl Nederland strafrechtelijk beslag wilde laten leggen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een (straf)zaak tegen de betrokkene/verdachte 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

15) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om tegoeden op een onbeheerde bankrekening in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 18. 

 

16) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

17) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het rechtsstelsel van het buitenland voorziet niet in de mogelijkheid tot beslag in een dergelijk geval 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De tegoeden konden in het buitenland niet in beslag worden genomen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het buitenland koos voor een niet-strafrechtelijke procedure, zoals een civielrechtelijke (in rem) of 

bestuursrechtelijke procedure, terwijl Nederland strafrechtelijk beslag wilde laten leggen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

18) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om op criminele opbrengsten bij een ‘windhapper’ (zijnde een persoon die geen (of 

nauwelijks) geregistreerd inkomen heeft, maar wel veel geld te besteden heeft) aldaar in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 21. 

  

19) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

 

 



217 

 

20) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland weigerde anderbeslag te leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het rechtsstelsel van het buitenland voorziet niet in de mogelijkheid tot beslag in een dergelijk geval 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het buitenland koos voor een niet-strafrechtelijke procedure, zoals een civielrechtelijke (in rem) of 

bestuursrechtelijke procedure, terwijl Nederland strafrechtelijk beslag wilde laten leggen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

21) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin u geld of andere 

vermogensbestanddelen in een ander land aldaar in beslag wilde laten nemen en de autoriteiten in dat land hebben 

gekozen voor een civielrechtelijk beslag, of een zogenoemd in rem beslag, of een administratiefrechtelijk beslag? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 24. 

22) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

23) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- Beslag kon in Nederland niet worden uitgewonnen. 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

De onderstaande vragen gaan over confiscatie in Nederlandse strafzaken met criminele opbrengsten in het 

buitenland. 

 

24) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin u opbrengsten in een ander 

land aldaar wilde laten confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 50. 

 

25) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 
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26) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u het buitenland getipt omtrent de aanwezigheid in dat land van 

vermogensbestanddelen met een vermoedelijk illegale herkomst? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

27) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling ten behoeve van het 

beslag? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

28) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling ten behoeve van de 

(door)zoeking? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

29) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling ter uitwinning van de 

geldelijke sanctie? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

30) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u samengewerkt in de confiscatieprocedure? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

31) In (naar schatting) hoeveel zaken heeft u samengewerkt bij de tenuitvoerlegging van een confiscatiesanctie? 

□ 0 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

32) Heeft u in deze zaken ook gebruik gemaakt van andere vormen van samenwerking? 

□ Nee. 

□ Ja, namelijk: 
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33) Werd in één of meer van de zaken waarbij u betrokken bent geweest deze samenwerking gebaseerd op: 

- het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (EVIG, 1970)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope 

stoffen (1988)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie 

van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering (2005) (vervangt tussen ratificerende staten de 

voorloper van 1990)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ter aanvulling en vergemakkelijking van de 

werking van het hiervoor genoemde Verdrag van de Raad van Europa? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (2000)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de overdracht van strafvervolging (EVOS; 1985)?  

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van daarbij 

gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- het Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de wederzijdse erkenning van confiscatiebeslissingen 

(geïmplementeerd Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot 

confiscatie)? 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

 

34) Deden zich in de confiscatieprocedures één of meer van de volgende problemen voor, met als gevolg dat niet tot 

confiscatie kon worden overgegaan? 

- Het voorwerp kon in het buitenland niet in beslag worden genomen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De betrokkene is overleden 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het voorwerp is niet aan een specifieke persoon te koppelen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was sprake van een erfenis 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was sprake van onvoldoende vermogen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte/erfgenaam 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

35) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om criminele opbrengsten aldaar te confisqueren die niet te koppelen waren aan een 

specifieke persoon (als verdachte/eigenaar/bezitter)? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 38. 
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36) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

37) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- Het voorwerp kon in het buitenland niet in beslag worden genomen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

38) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin aan één of meer andere 

landen werd verzocht om een erfenis (of de voorwerpen waarin deze erfenis is omgezet) waarvan het vermoeden 

bestaat dat deze (geheel of ten dele) een criminele herkomst heeft aldaar te confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 41. 

 

39) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

40) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Er was sprake van onvoldoende vermogen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte/erfgenaam 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het voorwerp kon in het buitenland niet in beslag worden genomen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

41) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin één of meer andere landen 

werd verzocht om tegoeden op een onbeheerde bankrekening te laten confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 44. 

 

42) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 
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43) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- De tegoeden konden in het buitenland niet in beslag worden genomen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

44) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin één of meer andere landen 

werd verzocht om de criminele opbrengsten bij een ‘windhapper’ (zijnde een persoon die geen (of nauwelijks) 

geregistreerd inkomen heeft, maar wel veel geld te besteden heeft) te laten confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 47. 

 

45) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

46) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Er was sprake van onvoldoende vermogen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep in het buitenland al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Het voorwerp kon in het buitenland niet in beslag worden genomen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

47) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij Nederlandse strafzaken waarin één of meer andere landen 

werd verzocht geld of andere vermogensbestanddelen te confisqueren en de autoriteiten in dat land kozen voor 

een civielrechtelijke procedure, of voor een zogenoemde in rem procedure, of administratiefrechtelijke 

procedure? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 50. 

 

48) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

49) Deden zich daarbij problemen voor? 

□ Nee.  

□ Ja, namelijk: 
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De onderstaande vragen gaan over buitenlandse juridische zaken (strafrechtelijk, civielrechtelijk of 

bestuursrechtelijk) met criminele opbrengsten in Nederland en waarin Nederland een rechtshulpverzoek krijgt 

of gehouden is Unierecht uit te voeren ten behoeve van een andere EU-lidstaat inzake beslag. 

 

50) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij buitenlandse juridische zaken waarin aan Nederland werd 

verzocht om in ons land criminele opbrengsten in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 65. 

 

51) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

52) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland verzocht een civielrechtelijk beslag, een in rem beslag, of een bestuursrechtelijk beslag te 

leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Betrokkene was overleden 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er werd geen vermogen aangetroffen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was in Nederland reeds sprake van een lopende strafzaak tegen betrokkene/verdachte/erfgenaam 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

53) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij buitenlandse juridische zaken waarin aan Nederland werd 

verzocht om in ons land criminele opbrengsten in beslag te nemen die niet te koppelen zijn aan een specifieke 

persoon (als verdachte/eigenaar/bezitter)? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 56. 

 

54) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

55) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- Het was niet mogelijk de voorwerpen in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 
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56) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse juridische zaak waarin Nederland werd 

verzocht om een erfenis (of de voorwerpen waarin deze erfenis is omgezet) waarvan het vermoeden bestaat dat 

deze (geheel of ten dele) een criminele herkomst heeft in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 59. 

 

57) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

58) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland verzocht een civielrechtelijk beslag, een in rem beslag, of een bestuursrechtelijk beslag te 

leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er werd geen vermogen aangetroffen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was in Nederland reeds sprake van een lopende strafzaak tegen betrokkene/verdachte/erfgenaam 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

59) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse strafzaak waarin Nederland werd verzocht 

om tegoeden op een onbeheerde bankrekening in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 62. 

 

60) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

61) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland verzocht een civielrechtelijk beslag, een in rem beslag, of een bestuursrechtelijk beslag te 

leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er werd geen vermogen aangetroffen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

  
 

62) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse strafzaak waarin Nederland werd verzocht 

om criminele opbrengsten bij een ‘windhapper’ (zijnde een persoon die geen (of nauwelijks) geregistreerd 

inkomen heeft, maar wel veel geld te besteden heeft) in beslag te nemen? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 65. 
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63) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

64) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het buitenland verzocht een civielrechtelijk beslag, een in rem beslag, of een bestuursrechtelijk beslag te 

leggen 

  □ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De betrokkene was overleden 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er werd geen vermogen aangetroffen 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was in Nederland reeds sprake van een lopende strafzaak tegen de betrokkene/verdachte 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
  

De onderstaande vragen gaan over buitenlandse strafzaken met criminele opbrengsten in Nederland en waarin 

Nederland een rechtshulpverzoek krijgt of gehouden is Unierecht uit te voeren ten behoeve van een andere EU-

lidstaat inzake confiscatie. 

 

65) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij buitenlandse strafzaken waarin aan Nederland werd 

verzocht om in ons land criminele opbrengsten te confisqueren? 

□ Ja 

□ Nee, ga door naar vraag 80. 

 

66) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

67) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het was niet mogelijk de voorwerpen in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De betrokkene/verdachte was overleden 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De opbrengsten konden niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon (als verdachte/eigenaar/bezitter) 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De opbrengsten maakten deel uit van een erfenis 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was onvoldoende vermogen beschikbaar 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte/erfgenaam in Nederland 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 
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68) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij buitenlandse strafzaken waarin aan Nederland werd 

verzocht om in ons land criminele opbrengsten te confisqueren die niet te koppelen zijn aan een specifieke persoon 

(als verdachte/eigenaar/bezitter)? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 71. 

 

69) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

70) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- Het was niet mogelijk de voorwerpen in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

71) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse strafzaak waarin Nederland werd verzocht 

om een erfenis (of de voorwerpen waarin deze erfenis is omgezet) waarvan het vermoeden bestaat dat deze geheel 

of ten dele een criminele herkomst heeft te confisqueren?  

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 74. 

 

72) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

73) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het was niet mogelijk de voorwerpen in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was onvoldoende vermogen beschikbaar 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte/erfgenaam in Nederland 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

74) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse strafzaak waarin Nederland werd verzocht 

tegoeden op een onbeheerde bankrekening te confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 77. 

 

75) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 
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76) Deed zich daarbij het volgende probleem voor? 

- Het was niet mogelijk de tegoeden in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

77) Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een buitenlandse strafzaak waarin Nederland werd verzocht 

criminele opbrengsten bij een ‘windhapper’ (zijnde een persoon die geen of nauwelijks geregistreerd inkomen 

heeft, maar wel veel geld te besteden heeft) te confisqueren? 

□ Ja. 

□ Nee, ga door naar vraag 80. 

 

78) Om (naar schatting) hoeveel zaken ging het in totaal in de afgelopen vijf jaar?  

□ 1 – 2 

□ 3 – 5 

□ 6 – 10 

□ Meer dan 10 

 

79) Deden zich daarbij één of meer van de volgende problemen voor? 

- Het was niet mogelijk de voorwerpen in beslag te nemen. 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- De betrokkene/verdachte was overleden 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er was onvoldoende vermogen beschikbaar 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Er liep al een strafzaak tegen de betrokkene/verdachte/erfgenaam in Nederland 

□ ja  □ nee  □ weet ik niet 

- Anders, namelijk: 

 
 

 

B. Algemeen 

 

De hiernavolgende vragen zijn van algemene aard. 

 

80) Hoe kan de Nederlandse wetgeving inzake het beslag op criminele opbrengsten volgens u worden verbeterd? 

□ Ik was niet bij dergelijke zaken betrokken 

□ Weet ik niet 

□ Op de volgende manier(en): 

 
 

81) Hoe kan de wetgeving inzake het confisqueren van criminele opbrengsten volgens u worden verbeterd? 

□ Ik was niet bij dergelijke zaken betrokken 

□ Weet ik niet 

□ Op de volgende manier(en): 

 
 

82) Hoe kan de internationale en Europese wet- en regelgeving inzake het beslag op criminele opbrengsten volgens 

u worden verbeterd? 
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□ Ik was niet bij dergelijke zaken betrokken 

□ Weet ik niet 

□ Op de volgende manier(en): 

 
 

83) Hoe kan de internationale en Europese wet- en regelgeving inzake het confisqueren van criminele opbrengsten 

volgens u worden verbeterd? 

□ Ik was niet bij dergelijke zaken betrokken 

□ Weet ik niet 

□ Op de volgende manier(en): 

 
 

84) Hoe kan de internationale en Europese samenwerking bij het in beslag nemen en confisqueren van criminele 

opbrengsten volgens u worden verbeterd? 

□ Ik was niet bij dergelijke zaken betrokken 

□ Weet ik niet 

□ Op de volgende manier(en): 

 
 

85) Hebben volgens u de EU-regels toegevoegde waarde ten opzichte van internationale verdragen bij de 

samenwerking op het terrein van beslag en vermogenssancties?  

□ Weet ik niet 

□ Nee 

□ Ja, namelijk: 

 
 

86) Hoe is in dit verband uw oordeel over Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in 

strafzaken?  

□ Geen toegevoegde waarde 

□ Deze Richtlijn is mij niet of onvoldoende bekend 

□ Wel toegevoegde waarde, namelijk op het vlak van: 

  
 

87) Hoe is in dit verband uw oordeel over Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie? 

□ Geen toegevoegde waarde 

□ Deze Richtlijn is mij niet of onvoldoende bekend 

□ Wel toegevoegde waarde, namelijk op het vlak van: 
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88) Hoe is in dit verband uw oordeel over Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten van 

misdrijven, alsmede van daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen?  

□ Geen toegevoegde waarde 

□ Dit Kaderbesluit is mij niet of onvoldoende bekend 

□ Wel toegevoegde waarde, namelijk op het vlak van: 

 
 

89) En omgekeerd, wat is volgens u de toegevoegde waarde van de internationale verdragen ten opzichte van de EU-

regels bij de bovengenoemde vormen van samenwerking op het terrein van beslag en vermogenssancties? 

□ Geen toegevoegde waarde 

□ Deze internationale verdragen zijn mij niet of onvoldoende bekend 

□ Wel toegevoegde waarde, namelijk op het vlak van: 

 
 

Tot slot 

90) Bij welke organisatie bent u werkzaam? 

□ Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken 

□ Asset Recovery Office/Internationaal Rechtshulp Centrum 

□ Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie 

□ Centraal Justitieel Incassobureau 

□ Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 

□ Openbaar Ministerie 

□ Anders, namelijk: 

 
 

91) Wat is uw functie? 

□ Beleidsmedewerker 

□ Parketsecretaris 

□ Rechercheur 

□ Officier van Justitie 

□ Administratief medewerker 

□ Anders, namelijk 

 

92) Heeft u in de afgelopen vijf jaar in verband met een beslag of confiscatie contactgegevens verkregen van collega’s 

in Duitsland, Engeland of Wales, Ierland of Italië die u aan ons ter beschikking zou kunnen stellen (niet alle 

vakken hoeven hierbij ingevuld te worden)? Wij vragen dit om ook aan hen een (Engelstalige) vragenlijst te 

kunnen toesturen. 

 

Naam:     

Functie:     

Telefoonnummer:    

E-mailadres:     
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Naam:     

Functie:     

Telefoonnummer:    

E-mailadres:     

 

 

Naam:     

Functie:     

Telefoonnummer:     

E-mailadres:     
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Bijlage: een kort overzicht van beslag- en confiscatiemogelijkheden 

 

Voor een goed begrip van het kader waarbinnen het onderhavige onderzoek zich afspeelt, zetten wij hieronder kort 

uiteen welke mogelijkheden het Nederlandse strafrecht biedt om a) beslag te leggen op voorwerpen en b) bij wijze 

van vermogenssanctie een voorwerp te confisqueren. 

 

Beslag 

 

Artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) voorziet in het zogenoemde ‘klassieke’ beslag. Op grond van 

deze bepaling kunnen voorwerpen in beslag worden genomen die onder meer kunnen dienen om wederrechtelijk 

verkregen voordeel aan te tonen (niet om dit wederrechtelijk verkregen voordeel later af te pakken/uit te winnen; 

conservatoir beslag met het oog daarop wordt mogelijk gemaakt door artikel 94a Sv). Voorts maakt artikel 94 Sv de 

inbeslagneming mogelijk van voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden 

bevolen. Artikel 94a Sv voorziet – in geval van verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde 

categorie kan worden opgelegd – in de mogelijkheid van conservatoir beslag ten aanzien van voorwerpen voor een op 

te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel. Daarnaast voorziet artikel 94a Sv in het zogenoemde ‘anderbeslag’: 

voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie de geldboete of ontnemingsmaatregel kan worden 

opgelegd, kunnen in beslag worden genomen indien voldoende aanwijzingen bestaan dat deze voorwerpen geheel of 

ten dele aan die ander zijn gaan toebehoren, met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken 

of te verhinderen, terwijl die ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden. In dat geval kunnen ook andere aan die 

derde toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen. 

 

Confiscatiemogelijkheden: vermogenssancties 

 

Het Wetboek van Strafrecht (Sr) bevat een reeks van sancties waarmee criminele opbrengsten kunnen worden 

afgepakt. Wij stippen deze kort aan. 

Ten eerste de geldboete. Deze (hoofd)straf kan mede – maar mag vermoedelijk niet uitsluitend – worden 

aangewend om de opbrengst van het strafbare feit af te romen. 

Ten tweede de verbeurdverklaring. Deze (bijkomende) straf kan ingevolge artikel 33a Sr worden opgelegd 

ten aanzien van ‘voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan’, zoals in geval van witwassen. Ook kan de 

verbeurdverklaring worden gelast van voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren en die door middel van (of uit 

de baten van) het strafbare feit zijn verkregen. Het zal bij dit laatste doorgaans gaan om (de onder de verdachte 

aangetroffen en) in beslag genomen revenuen van het strafbare feit, of om het zogenoemde vervolgprofijt. 

Ten derde de (maatregel van) ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel: artikel 36e Sr. Er bestaan 

drie varianten van gevallen waarin de ontnemingsmaatregel kan worden opgelegd. De eerste variant betreft de ‘basale’ 

situatie dat voordeel wordt ontnomen dat is verkregen door het strafbare feit waarvoor de betrokkene is veroordeeld. 

Het is bijvoorbeeld de diefstal van een geldsom geweest ter zake waarvan de betrokkene is veroordeeld en welk 

geldbedrag hem wordt ontnomen. In de tweede variant wordt voordeel ontnomen naar aanleiding van ‘andere strafbare 

feiten’ dan het delict waarvoor de betrokkene is veroordeeld. Een veroordeling wegens een Opiumwetdelict 

(bijvoorbeeld de opzettelijke teelt van hennep) kan aldus aanleiding geven tot het ontnemen van voordeel verkregen 

uit andere Opiumwetdelicten (bijvoorbeeld de opzettelijke verkoop van hennep). In deze tweede variant is vereist dat 

voldoende aanwijzingen (dus niet: wettig en overtuigend bewijs) bestaan dat de betreffende andere strafbare feiten 

door de betrokkene zijn begaan. Het ‘grondfeit’ – dat wil zeggen: het feit ter zake waarvan de betrokkene is 

veroordeeld – behoeft in de tweede variant geen voordeel te hebben opgeleverd. Een veroordeling wegens eenvoudige 

mishandeling kan dus aanleiding geven tot ontneming als voldoende aanwijzingen bestaan dat de betrokkene een 

ander strafbaar feit – bijvoorbeeld een Opiumwetdelict – heeft begaan en (slechts) laatstgenoemd feit voordeel heeft 

opgeleverd. Een zelfstandige vervolging voor dat delict hoeft niet te zijn ingesteld, laat staan dat de betrokkene ter 

zake moet zijn veroordeeld, zolang maar voldoende (aan het dossier in de ontnemingszaak te ontlenen) aanwijzingen 

bestaan dat hij het andere strafbare feit heeft begaan. De derde variant ziet op de situatie dat de betrokkene voordeel 

heeft verkregen uit andere strafbare feiten – door wie ook, waar ook, wanneer ook en op welke wijze ook begaan – en 

de betrokkene is veroordeeld wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden 

opgelegd. Indien de betrokkene bijvoorbeeld is veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie en de 
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opbrengsten van de concrete misdrijven waarop die organisatie het oogmerk heeft – welke misdrijven door andere 

leden van de organisatie zijn gepleegd –in het vermogen van de betrokkene zijn gevloeid, dan kunnen die opbrengsten 

aan de betrokkene worden ontnomen. 

Ten slotte de (maatregel van) onttrekking aan het verkeer van gemeengevaarlijke voorwerpen (artikel 36b 

e.v. Sr). Als een persoon opzettelijk cocaïne heeft geïmporteerd dan kan de bij hem aangetroffen en in beslag genomen 

cocaïne worden onttrokken aan het verkeer. Deze maatregel kent een belangrijke beperking: contant geld, ook wanneer 

dat een criminele herkomst heeft, is gelet op zijn aard niet vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. 

  



232 

 



233 

 

3. Enquête buitenlandse autoriteiten 
 

Vragenlijst concerning seizure and confiscation of criminal proceeds705 

 

Tilburg University is conducting a comparative research into the following two questions: 

1) Which methods do authorities (not only in the Netherlands but also) in England, Ireland, Italy and Germany use 

with regard to the seizure and the confiscation of property with an (allegedly) illegal origin (hereinafter: criminal 

proceeds)? 

2) Which barriers do the authorities in these states encounter in case of cross-border cooperation? 

This research is conducted under the authority of the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of 

Security and Justice. We believe it is very important to learn from your experiences – as a judicial authority in the 

field of criminal law – and your opinion with regard to this topic. That is why we have sent you this vragenlijst. We 

would cordially like to ask you to fill in the vragenlijst. The vragenlijst contains three parts, concerning 1) the 

(preliminary) seizure of criminal proceeds, 2) the confiscation of criminal proceeds by means of imposing a (criminal) 

sanction, and 3) the international and European cooperation in cross-border cases. You can select the different answers 

by placing an X in the box ([X]). It is possible to select multiple answers. 

This vragenlijst is distributed among many enforcement authorities. Your answers and the answers of other 

respondents will be used to write a report. The information you provide will only be used for the purpose of this 

research. By filling in the vragenlijst, you give us permission to use your information for our research. It will take 

approximately 40 minutes to fill in the vragenlijst. Could you please return the completed form to Ms Sanne Buisman 

(S.S.Buisman@uvt.nl)? If you have questions with regard to the research or this vragenlijst, please feel free to ask 

her, by email, by telephone (+31134663624), or by Skype (sannebuisman). 

 

In advance, we would like to cordially thank you for your highly appreciated cooperation! 

Prof. dr. Tijs Kooijmans (project manager) 

 

 

A. Questions with regard to the seizure of criminal proceeds 

The following questions deal with seizure in national cases, i.e. cases without cross-border aspects. 

When talking about seizure in this research, we mean the preliminary instrument that can be used by the 

enforcement agencies (such as the police, the public prosecution service, the investigating judge) to remove the 

criminal proceeds from the physical power/disposal of a specific person. Seizure can be used to facilitate the actual 

confiscation of the criminal proceeds. 

According to Article 6(1) of Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of instrumentalities and 

proceeds of crime in the European Union, ‘Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation 

of proceeds, or other property the value of which corresponds to proceeds, which, directly or indirectly, were 

transferred by a suspected or accused person to third parties, or which were acquired by third parties from a suspected 

or accused person, at least if those third parties knew or ought to have known that the purpose of the transfer or 

acquisition was to avoid confiscation, on the basis of concrete facts and circumstances, including that the transfer or 

acquisition was carried out free of charge or in exchange for an amount significantly lower than the market value’. 

 

                                                 
705 De contactgegevens, opgenomen in de vragenlijst ten behoeve van de respondenten, zijn in deze publicatie zwart 

gemaakt. 

mailto:S.S.Buisman@uvt.nl
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1) Which authorities are responsible for executing the law with regard to the seizure of criminal proceeds in your 

country? 

□ Investigative judge 

□ Public prosecutor 

□ Police 

□ Bailiff 

□ I do not know 

□ Other, namely: 

 
 

2) Does the national legal framework of your country provide possibilities to seize criminal proceeds?  

□ No, please proceed to question 25. 

□ Yes, namely: 

 
 

3) Are the procedures in order to seize criminal proceeds in your country criminal or (also) civil (e.g. in rem) or 

(also) administrative in nature? 

□ Criminal  

□ Civil (e.g. in rem) 

□ Administrative 

□ I do not know 

□ Other, namely: 

 
 

4) Does the legal system in your country contain the possibility of seizure, the aim of which is to enable the 

confiscation from a third party (cf. Article 6(1) of Directive 2014/42/EU)? 

□ No 

□ I do not know 

□ Yes, namely: 

 
 

5) With regard to seizure, what are the standards of proof in your country when it comes to the assessment of the 

illegal origin of the proceeds? 

□ Reasonable suspicion that the proceeds have an illegal origin 

□ Indication that the proceeds have an illegal origin 

□ Disproportion between property and declared income/economic activities of the person 

□ Other, namely: 

 
 

6) Over the past five years, have you been involved in criminal cases, civil cases or administrative cases in which 

criminal proceeds were seized? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 10. 

 

 

 

 

 

 

file://stafffiles.campus.uvt.nl/files/home/home04/sbuisman/Departement%20Strafrecht/Questionnaire%20foreign%20authorities.docx%23_B._Questions_with
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7) What kind of procedure was followed? 

□ Criminal 

□ Civil (e.g. in rem) 

□ Administrative 

□ I do not know 

□ Other, namely: 

 
 

8) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

9) Over the past five years, have you encountered one or more of the following problems when seizing criminal 

proceeds in your country? 

- The seizing authority assumed (incorrectly) that there was no legal basis to seize the goods. 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The property could not be linked to a specific person 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The person concerned died 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The property was part of an inheritance 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- There were insufficient funds 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

10) Over the past five years, have you seized criminal proceeds in your country, which could not be linked to a specific 

person? (For instance: a box containing money buried in a garden; found by the new owner of the property.) 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 13. 
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11) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

12) Did the seizure of these goods ultimately lead to the confiscation of the seized goods? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

13) Over the past five years, have you seized an inheritance (or the property in which the inheritance was converted) 

in your country, the illegal origin of which was known to the heirs before they obtained it? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 15. 

 

14) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

15) Over the past five years, have you seized an inheritance (or the property in which the inheritance was converted) 

in your country, the illegal origin of which has come to the surface after the heir obtained it? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 18. 
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16) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

17) Did the seizure of these goods ultimately lead to the confiscation of the seized goods? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

18) Over the past five years, have you seized the assets of a bank account in your country without an apparent owner? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 20. 

 

19) Did the seizure of these goods ultimately lead to the confiscation of the seized goods? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

20) Over the past five years, have you seized criminal proceeds in your country from a person who does not have a 

registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 23. 
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21) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

22) Did the seizure of these goods ultimately lead to the confiscation of the seized goods? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

23) In your opinion, are you generally able to successfully seize illegal proceeds in your country? 

□ Yes 

□ No 

□ I do not know 

Please explain why. Could you give an example of a case? 

 
 

24) In your opinion, are you hindered in this respect? 

□ Yes 

□ No 

□ I do not know 

Please explain why. What were the impediments? 

 
 

 

B. Questions with regard to the confiscation of criminal proceeds 

The following questions deal with confiscation in national cases, i.e. cases without cross-border aspects.  

By confiscation, we mean the final deprivation of criminal proceeds ordered by a court in relation to a criminal offence 

(cf. Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European 

Union). For instance, in the Netherlands, confiscation can be imposed by means of a fine (a penalty), or 

distraint/forfeiture (verbeurdverklaring; a penalty), or dispossession of illegally obtained proceeds (ontneming van 

wederrechtelijk verkregen voordeel; a criminal measure; in Germany: Verfall), or withdrawal of dangerous goods 

(onttrekking aan het verkeer; a criminal measure; not applicable to money in the Netherlands). 
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25) Which authorities are responsible for enforcing the law with regard to the confiscation of criminal proceeds in 

your country? 

□ Judge 

□ Public prosecution service 

□ Police 

□ Bailiff 

□ I do not know 

□ Other, namely: 

 
 

26) Are the procedures in order to confiscate criminal proceeds in your country criminal, or (also) civil, or (also) 

administrative in nature? 

□ Criminal  

□ Civil (e.g. in rem) 

□ Administrative 

□ Other, namely: 

 
 

27) Which instruments are applicable with regard to confiscating criminal proceeds in your country? 

□ Fine 

□ Distraint/forfeiture 

□ Dispossession of illegally obtained proceeds 

□ Withdrawal of dangerous goods  

□ Other, namely: 

 
 

28) What are the standards of proof in your country with regard to the assessment of the illegal origin of the proceeds? 

□ Beyond reasonable doubt that the proceeds are derived from a specific offence 

□ Beyond reasonable doubt that the proceeds are derived from (unspecified) criminal activities 

□ Balance of probabilities that the proceeds are derived from a specific offence 

□ Balance of probabilities that the proceeds are derived from (unspecified) criminal activities 

□ Other, namely: 

 
 

29) With regard to your answer concerning question 28, could you specify which standard of proof is applicable for 

the specific confiscation sanction? (E.g. in the Netherlands the evidentiary threshold in cases of dispossession of 

illegally obtained proceeds then the evidentiary threshold in cases of forfeiture).  

 
30) Over the past five years, did you have any experience with regard to the confiscation of criminal proceeds in your 

country?  

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 48. 
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31) Which proceeds were confiscated? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

32) Have you encountered one or more of the following problems when confiscating criminal proceedings in your 

country? 

- I had to return objects of which I knew they were proceeds of criminal activities 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The property could not be linked to a specific person 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The person concerned died 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The property was part of an inheritance 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- The convicted person had insufficient funds to pay (the judge used his mitigation powers) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

33) Over the past five years, have you confiscated criminal proceeds in your country, which could not be linked to a 

specific person? (For instance: a box containing money buried in a garden; found by the new owner of the garden.) 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 36. 

 

34) Which proceeds were confiscated? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 
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35) Did the confiscation procedures lead to the final confiscation of the criminal proceeds? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

36) Over the past five years, have you confiscated an inheritance (or the property in which the inheritance was 

converted) in your country, the illegal origin of which was known to the heirs before they obtained it? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 38. 

 

37) Which proceeds were seized? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Bank account(s) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

38) Over the past five years, have you confiscated an inheritance (or the property in which the inheritance was 

converted) in your country, the illegal origin of which has come to the surface after the heir obtained it? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 41. 

 

39) Which proceeds were confiscated? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

40) Did the confiscation procedures lead to the final confiscation of the criminal proceeds? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 
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41) Over the past five years, have you confiscated the assets of a bank account in your country without an apparent 

owner? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 43. 

 

42) Did the confiscation procedures lead to the final confiscation of the criminal proceeds? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

43) Have you confiscated criminal proceeds in your country from a person who does not have a registered income, 

but who has a luxury lifestyle?  

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 46. 

 

44) Which proceeds were confiscated? 

- Money (cash) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Luxury goods (e.g. expensive watches, jewellery) or artwork (e.g. paintings) 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Motor vehicles/boats/planes 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Real estate 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

- Other, namely: 

 
 

45) Did the confiscation procedures lead to the final confiscation of the criminal proceeds? 

□ Yes  □ No  □ I do not know 

Please explain why: 

 
 

46) In your opinion, are you generally able to successfully confiscate illegal proceeds in your country? 

□ Yes 

□ No 

□ I do not know 

Please explain why. Could you give an example of a case? 

 
 

47) In your opinion, are you hindered in this respect? 

□ Yes 

□ No 

□ I do not know 

Please explain why. What were the impediments? 
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C. Questions with regard to the international and European practice 

With regard to mutual assistance, States can assist each other seizing (and transferring) illegal proceeds. The 

questions below are related to this. 

 

48) Over the past five years, were you involved in cases dealing with international mutual assistance regarding the 

seizure of illegal proceeds? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 57. 

 

49) In how many cases were you involved as a requested party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

50) In how many cases were you involved as a requesting party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

51) In how many cases were you involved as a transferring party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

52) In how many cases were you involved as an accepting party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

53) In how many cases did you exchange information with regard to the seizure of property? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

54) In how many cases did you cooperate in seizure proceedings? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

55) Did you use other methods of cooperation? 

□ No. 

□ Yes, namely: 
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56) On which legal bases did you cooperate with regard to seizure of property in other foreign states? 

□ European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 

□ European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

European Union 2000 

□ Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 

□ United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (1988) 

□ Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 

and on the Financing of Terrorism (2005) 

□ Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders 

freezing property or evidence 

□ Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of personal data processed 

in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters 

□ Other, namely: 

 
 

With regard to mutual assistance, States can transfer confiscation orders and property sanctions and take proceedings. 

The questions below are related to this. 

 

57) Over the past five years, were you involved in cases in which the confiscation procedures or confiscation 

sanctions were transferred or proceedings were taken? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 67. 

 

58) In how many cases were you involved as a requested party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

59) In how many cases were you involved as a requesting party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

60) In how many cases were you involved as a transferring party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

61) In how many cases were you involved as an accepting party? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 
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62) In how many cases did you exchange information with regard to the confiscation of property and execution of 

property sanctions? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

63) In how many cases did you cooperate in the confiscation proceedings? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

64) In how many cases did you cooperate in the execution of confiscation sanctions? 

□ 1 – 2 

□ 3 – 5  

□ 6 – 10 

□ Over 10 cases 

 

65) Did you use other methods of cooperation? 

□ No. 

□ Yes, namely: 

 
 

66) On which legal bases did you cooperate with regard to confiscation of property and execution of property 

sanctions in other foreign states? 

□ European Convention on the international validity of criminal judgments (1970) 

□ United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (1988) 

□ Council of Europe Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters 

□ Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 

and on the Financing of Terrorism (2005) 

□ Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, 

Instrumentalities and Property 

□ Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual 

recognition to confiscation orders 

□ Other, namely: 

 
 

The following questions are related to the seizure of assets in a foreign state for the benefit of national criminal 

proceedings 

 

67) Over the past five years, were you involved in a national criminal case in which one or more foreign states were 

requested to seize property? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 78. 
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68) Which, if any, problems have you encountered when you wanted property to be seized abroad? 

□ The foreign state refused to execute my request 

□ The foreign state refused to seize property under a third party 

□ The foreign state chose to use a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in rem) or an 

administrative procedure. This was not compatible with the national procedures of my country. 

□ There was already a criminal case brought against the person involved/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

69) Over the past five years, were you involved in a national criminal case in which one or more foreign states were 

requested to seize property, which could not be linked to a specific person/suspect? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 71. 

 

70) Which, if any, problems have you encountered when you wanted property, which could not be linked to a specific 

person/suspect, to be seized abroad? 

□ The foreign legal framework did not provide for a possibility to seize in this specific case 

□ The foreign state refused to seize property under a third party 

□ The foreign state chose to use a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in rem) or an 

administrative procedure. This was not compatible with the national procedures of my country. 

□ There was already a criminal case brought against the person involved/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

71) Over the past five years, were you involved in a national criminal case in which one or more foreign states were 

requested to seize an inheritance with an (allegedly) illegal origin? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 73. 

 

72) Which, if any, problems have you encountered when you had requested an inheritance with an (allegedly) illegal 

origin to be seized abroad? 

□ The foreign legal framework did not provide for a possibility to seize the inheritance from the heir 

□ The foreign state refused to seize property under a third party 

□ The foreign state chose to use a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in rem) or an 

administrative procedure. This was not compatible with the national procedures of my country. 

□ There was already a criminal case brought against the person involved/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

73) Over the past five years, were you involved in a case in which one or more foreign states were requested to seize 

property of a person who does not have a registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 75. 
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74) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to seize property of a person who does not have 

a registered income, but still leads a luxury lifestyle, abroad? 

□ Insufficient funds. 

□ The foreign state was unable to seize the property 

□ The foreign state refused to seize property under a third party 

□ The foreign state chose to use a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in rem) or an 

administrative procedure. This was not compatible with the national procedures of my country. 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

75) Over the past five years, were you involved in a national criminal case in which one or more foreign states were 

requested to seize the assets of a bank account without an apparent owner abroad? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 77. 

 

76) Which, if any, problems have you encountered when you had requested assets of a bank account without an 

apparent owner to be seized abroad? 

□ The foreign legal framework did not provide for a possibility to seize assets 

□ The foreign state refused to seize property under a third party 

□ The foreign state chose to use a non-criminal procedure, such as a civil procedure (e.g. in rem) or an 

administrative procedure. This was not compatible with the national procedures of my country. 

□ Other, namely: 

 
 

77) Over the past five years, did you encounter problems after you requested property to be seized abroad and the 

foreign competent authorities chose to use a civil seizure method, an in rem procedure or an administrative 

procedure? 

□ No. 

□ Yes, namely: 

 
 

The following questions are related to the confiscation of assets in a foreign state for the benefit of national criminal 

proceedings 

 

78) Over the past five years, were you involved in a case in which one or more foreign states were requested to 

confiscate property in a national criminal case with criminal proceeds in a foreign state? 

□ Yes 

□ No, please proceed with question 89. 
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79) Which, if any, problems have you encountered after you requested property to be confiscated abroad? 

□ The foreign state was unable to seize the property 

□ The person involved was deceased  

□ The property could not be linked to a specific person/suspect 

□ The property was part of an inheritance 

□ There were insufficient funds 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

80) Over the past five years, were you involved in a case in which one or more foreign states were requested to 

confiscate property, which could not be linked to a specific person/suspect, in a national criminal case with 

criminal proceeds abroad? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 82. 

 

81) Which, if any, problems have you encountered when you had requested property, which could not be linked to a 

specific person/suspect, to be confiscated abroad? 

□ The foreign state was unable to seize the property. 

□ Other, namely: 

 
 

82) Over the past five years, were you involved in a case in which one or more foreign states were requested to 

confiscate an inheritance with an (allegedly) illegal origin? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 84. 

 

83) Which, if any, problems have you encountered after you requested an inheritance with an (allegedly) illegal origin 

to be confiscated abroad? 

□ There were insufficient funds 

□ The foreign state was unable to seize the property 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

84) Over the past five years, were you involved in a case in which one or more foreign states were requested to 

confiscate property of a person who does not have a registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 86. 

 

85) Which, if any, problems have you encountered when you had requested to confiscate property of a person who 

does not have a registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ Insufficient funds. 

□ The foreign state was unable to seize the property 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 
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86) Over the past five years, were you involved in a national criminal case in which one or more foreign states were 

requested to confiscate the assets of a bank account without an apparent owner? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 88. 

 

87) Which, if any, problems have you encountered when you had requested assets of a bank account without an 

apparent owner to be seized abroad? 

□ The foreign state was unable to seize the property 

□ Other, namely: 

 
 

88) Over the past five years, did you encounter problems after you requested property to be confiscated abroad and 

the foreign competent authorities chose to use a civil method, an in rem procedure or an administrative procedure? 

□ No. 

□ Yes, namely: 

 
 

The following questions are related to the information exchange between States 

 

89) Over the past five years, did you share information with foreign colleagues, in the anticipation of a request for 

mutual assistance to seize or confiscate illegal proceeds? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 93. 

 

90) What was the (legal) basis for doing that?  

□ European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 

□ European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

European Union 2000 

□ Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 

□ Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders 

freezing property or evidence 

□ Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of personal data processed 

in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters 

□ European Convention on the international validity of criminal judgments (1970) 

□ United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (1988) 

□ Council of Europe Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters 

□ Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 

and on the Financing of Terrorism (2005) 

□ Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, 

Instrumentalities and Property 

□ Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual 

recognition to confiscation orders 

□ Other, namely: 
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91) Over the past five years, did you ever tip off foreign colleagues about the presence of (allegedly) illegal property 

in their country? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 93. 

 

92) What was the (legal) basis for doing that?  

□ European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 

□ European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

European Union 2000 

□ Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 

□ Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders 

freezing property or evidence 

□ Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of personal data processed 

in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters 

□ European Convention on the international validity of criminal judgments (1970) 

□ United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (1988) 

□ Council of Europe Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters 

□ Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 

and on the Financing of Terrorism (2005) 

□ Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, 

Instrumentalities and Property 

□ Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual 

recognition to confiscation orders 

□ Other, namely: 

 
 

The following questions are related to foreign criminal cases with criminal proceeds located in your country in 

which you received a request, asked or are obliged, according to EU legislation, to execute an order from another 

EU Member State. 

 

93) In the past five years, were you involved in a case in which your country was requested to seize criminal assets 

in your country? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 105. 

 

94) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to seize the property? 

□ Unable to seize the property 

□ The foreign state wanted to use a civil procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

□ The involved person was deceased. 

□ There was no property found. 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 
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95) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to seize property, which could not be linked to 

a specific person/suspect, in your country? 

□ Unable to seize the property 

□ The foreign state wanted to use a civil procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

□ There was no property found. 

□ Other, namely: 

 
 

96) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to seize an inheritance with an (allegedly) illegal 

origin? 

□ Unable to seize the property 

□ The foreign state wanted to use a civil procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

□ There was no property found. 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

97) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to seize property of a person who does not have 

a registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ Unable to seize the property 

□ The foreign state wanted to use a civil procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

□ The involved person was deceased. 

□ There was no property found. 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
  

98) Which, if any, problems have you encountered when you had requested assets of a bank account without an 

apparent owner to be seized abroad? 

□ Unable to seize the property 

□ The foreign state wanted to use a civil procedure (e.g. in rem) or an administrative procedure. 

□ Other, namely: 

 
  

99) In the past five years, were you involved in a case in which your country was requested to confiscate criminal 

assets in your country? 

□ Yes. 

□ No, please proceed with question 105. 
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100) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to confiscate the property? 

□ You were unable to seize the property 

□ The person involved was deceased  

□ The property could not be linked to a specific person/suspect 

□ The property was part of an inheritance 

□ There were insufficient funds 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the your country 

□ Other, namely: 

 
  

101) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to confiscate property, which could not be 

linked to a specific person/suspect, in your country? 

 You were unable to seize the property. 

 Other, namely: 

 
 

 

102) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to confiscate an inheritance with an 

(allegedly) illegal origin? 

□ You were unable to seize the property 

□ There were insufficient funds 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
 

103) Which, if any, problems have you encountered when you wanted to confiscate property of a person who does 

not have a registered income, but who has a luxury lifestyle? 

□ You were unable to seize the property 

□ The involved person was deceased 

□ There were insufficient funds 

□ There was already a criminal case brought against the involved person/suspect in the foreign state 

□ Other, namely: 

 
  

104) Which, if any, problems have you encountered when you had requested assets of a bank account without an 

apparent owner to be confiscated abroad? 

□ You were unable to seize the property 

Other, namely: 
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General 

The following questions are of a general nature. 

 

105) In your opinion, how could the national legislation with regard to the seizure of criminal proceeds be 

improved in your country? 

□ I do not know. 

□ I was not involved in these cases. 

□ In the following ways: 

 
 

106) In your opinion, how could your national legislation with regard to the confiscation of criminal proceeds be 

improved in your country? 

□ I do not know. 

□ I was not involved in these cases. 

□ In the following ways: 

 
 

107) In your opinion, how could the international and European cooperation with regard to the seizure and 

confiscation of criminal proceeds be improved? 

□ I do not know. 

□ I was not involved in these cases. 

□ In the following ways: 

 
 

108) In your opinion, does the current EU legislation provide added value to of cooperation concerning seizure 

and confiscation – compared to international treaties – have added value? 

□ No added value. 

□ I do not know. 

□ Yes, it has added value, namely: 

 
 

109) In your opinion, does the Directive 2014/41/EU regarding the European Investigation Order in criminal 

matters have added value? 

□ No added value 

□ I do not know this directive. 

□ Yes, it has added value, namely: 

 
 

110) In your opinion, does the Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of instrumentalities and 

proceeds of crime in the European Union have added value? 

□ No added value 

□ I do not know this directive. 

□ Yes, it has added value, namely: 
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111) In your opinion, does the Council Framework Decision 2005/212/JHA on Confiscation of Crime-Related 

Proceeds, Instrumentalities and Property have added value? 

□ No added value 

□ I do not know this Council Framework Decision. 

□ Yes, it has added value, namely: 

 
 

112) In your opinion, do the international treaties with regard to the ways of cooperation concerning seizure and 

confiscation – compared to EU legislation – have added value? 

□ No added value. 

□ I do not know. 

□ Yes, it has added value, namely: 

 
 

113) In which organisation are you employed? 

□ Asset Recovery Office 

□ Public Prosecution Office 

□ Police 

□ Other, namely: 

 
 

114) What is your position? 

□ Policy officer 

□ Public prosecutor 

□ Detective/policeman 

□ Administrative assistant 

□ Other, namely: 

 
 

115) Could you bring us in contact with colleagues that have been involved in cases regarding the seizure and/or 

confiscation of criminal proceeds in the last five years? We will send them a vragenlijst by email. 

 

Name:     

Function:    

Telephone number:   

Email address:   
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Name:     

Function:    

Telephone number:   

Email address:   

 

 

Name:     

Function:    

Telephone number:   

Email address:   
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4. Wet- en regelgeving Duitsland 

 

Strafgesetzbuch 

 

§ 40 StGB – Verhängung in Tagessätzen 

1. Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz 

nichts anderes bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze. 

2. Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht es in der Regel von dem Nettoeinkommen 

aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. Ein Tagessatz wird auf 

mindestens einen und höchstens dreißigtausend Euro festgesetzt. 

3. Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen und andere Grundlagen für die Bemessung eines 

Tagessatzes können geschätzt werden. 

4. In der Entscheidung werden Zahl und Höhe der Tagessätze angegeben. 

 

§ 41 StGB – Geldstrafe neben Freiheitsstrafe 

Hat der Täter sich durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht, so kann neben einer 

Freiheitsstrafe eine sonst nicht oder nur wahlweise angedrohte Geldstrafe verhängt werden, wenn 

dies auch unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters 

angebracht ist. Dies gilt nicht, wenn das Gericht nach § 43a eine Vermögensstrafe verhängt. 

 

§ 73 StGB – Voraussetzungen des Verfalls 

1. Ist eine rechtswidrige Tat begangen worden und hat der Täter oder Teilnehmer für die Tat oder 

aus ihr etwas erlangt, so ordnet das Gericht dessen Verfall an. Dies gilt nicht, soweit dem 

Verletzten aus der Tat ein Anspruch erwachsen ist, dessen Erfüllung dem Täter oder Teilnehmer 

den Wert des aus der Tat Erlangten entziehen würde. 

2. Die Anordnung des Verfalls erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen. Sie kann sich auch auf 

die Gegenstände erstrecken, die der Täter oder Teilnehmer durch die Veräußerung eines erlangten 

Gegenstandes oder als Ersatz für dessen Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung oder auf 

Grund eines erlangten Rechts erworben hat. 

3. Hat der Täter oder Teilnehmer für einen anderen gehandelt und hat dadurch dieser etwas erlangt, 

so richtet sich die Anordnung des Verfalls nach den Absätzen 1 und 2 gegen ihn. 

4. Der Verfall eines Gegenstandes wird auch angeordnet, wenn er einem Dritten gehört oder 

zusteht, der ihn für die Tat oder sonst in Kenntnis der Tatumstände gewährt hat. 

 

§ 73a StGB – Verfall des Wertersatzes 

Soweit der Verfall eines bestimmten Gegenstandes wegen der Beschaffenheit des Erlangten oder 

aus einem anderen Grunde nicht möglich ist oder von dem Verfall eines Ersatzgegenstandes nach 

§ 73 Abs. 2 Satz 2 abgesehen wird, ordnet das Gericht den Verfall eines Geldbetrags an, der dem 

Wert des Erlangten entspricht. Eine solche Anordnung trifft das Gericht auch neben dem Verfall 

eines Gegenstandes, soweit dessen Wert hinter dem Wert des zunächst Erlangten zurückbleibt. 
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§ 73b StGB – Schätzung 

Der Umfang des Erlangten und dessen Wert sowie die Höhe des Anspruchs, dessen Erfüllung dem 

Täter oder Teilnehmer das aus der Tat Erlangte entziehen würde, können geschätzt werden. 

 

§ 73c StGB – Härtevorschrift 

1. Der Verfall wird nicht angeordnet, soweit er für den Betroffenen eine unbillige Härte wäre. Die 

Anordnung kann unterbleiben, soweit der Wert des Erlangten zur Zeit der Anordnung in dem 

Vermögen des Betroffenen nicht mehr vorhanden ist oder wenn das Erlangte nur einen geringen 

Wert hat. 

2. Für die Bewilligung von Zahlungserleichterungen gilt § 42 entsprechend. 

 

§ 73d StGB – Erweiterter Verfall 

1. Ist eine rechtswidrige Tat nach einem Gesetz begangen worden, das auf diese Vorschrift 

verweist, so ordnet das Gericht den Verfall von Gegenständen des Täters oder Teilnehmers auch 

dann an, wenn die Umstände die Annahme rechtfertigen, daß diese Gegenstände für rechtswidrige 

Taten oder aus ihnen erlangt worden sind. 2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn ein Gegenstand dem 

Täter oder Teilnehmer nur deshalb nicht gehört oder zusteht, weil er den Gegenstand für eine 

rechtswidrige Tat oder aus ihr erlangt hat. 3§ 73 Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 73b, und 

§ 73 Abs. 2 gelten entsprechend. 

2. Ist der Verfall eines bestimmten Gegenstandes nach der Tat ganz oder teilweise unmöglich 

geworden, so finden insoweit die §§ 73a und 73b sinngemäß Anwendung. 

3. Ist nach Anordnung des Verfalls nach Absatz 1 wegen einer anderen rechtswidrigen Tat, die der 

Täter oder Teilnehmer vor der Anordnung begangen hat, erneut über den Verfall von 

Gegenständen des Täters oder Teilnehmers zu entscheiden, so berücksichtigt das Gericht hierbei 

die bereits ergangene Anordnung. 

4. § 73c gilt entsprechend. 

 

§ 73e StGB – Wirkung des Verfalls 

1. Wird der Verfall eines Gegenstandes angeordnet, so geht das Eigentum an der Sache oder das 

verfallene Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat über, wenn es dem von der 

Anordnung Betroffenen zu dieser Zeit zusteht. 2Rechte Dritter an dem Gegenstand bleiben 

bestehen. 

2. Vor der Rechtskraft wirkt die Anordnung als Veräußerungsverbot im Sinne des § 136 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches; das Verbot umfaßt auch andere Verfügungen als Veräußerungen. 

 

§ 74 StGB – Voraussetzungen der Einziehung 

1. Ist eine vorsätzliche Straftat begangen worden, so können Gegenstände, die durch sie 

hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt 

gewesen sind, eingezogen werden. 

2. Die Einziehung ist nur zulässig, wenn 

(1) die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung dem Täter oder Teilnehmer gehören oder 

zustehen oder 
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(2) die Gegenstände nach ihrer Art und den Umständen die Allgemeinheit gefährden oder die 

Gefahr besteht, daß sie der Begehung rechtswidriger Taten dienen werden. 

3. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 ist die Einziehung der Gegenstände auch 

zulässig, wenn der Täter ohne Schuld gehandelt hat. 

4. Wird die Einziehung durch eine besondere Vorschrift über Absatz 1 hinaus vorgeschrieben oder 

zugelassen, so gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

 

§ 74a StGB – Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung 

Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so dürfen die Gegenstände abweichend von § 74 Abs. 2 

Nr. 1 auch dann eingezogen werden, wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entscheidung gehören 

oder zustehen, 

(1) wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, daß die Sache oder das Recht Mittel oder 

Gegenstand der Tat oder ihrer Vorbereitung gewesen ist, oder 

(2) die Gegenstände in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zugelassen hätten, in 

verwerflicher Weise erworben hat. 

 

§ 74b StGB – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

1. Ist die Einziehung nicht vorgeschrieben, so darf sie in den Fällen des § 74 Abs. 2 Nr. 1 und des 

§ 74a nicht angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der begangenen Tat und zum Vorwurf, 

der den von der Einziehung betroffenen Täter oder Teilnehmer oder in den Fällen des § 74a den 

Dritten trifft, außer Verhältnis steht. 

2. Das Gericht ordnet in den Fällen der §§ 74 und 74a an, daß die Einziehung vorbehalten bleibt, 

und trifft eine weniger einschneidende Maßnahme, wenn der Zweck der Einziehung auch durch 

sie erreicht werden kann. In Betracht kommt namentlich die Anweisung, 

(1)  die Gegenstände unbrauchbar zu machen, 

(2) an den Gegenständen bestimmte Einrichtungen oder Kennzeichen zu beseitigen oder die 

Gegenstände sonst zu ändern oder 

(3) über die Gegenstände in bestimmter Weise zu verfügen. 

Wird die Anweisung befolgt, so wird der Vorbehalt der Einziehung aufgehoben; andernfalls ordnet 

das Gericht die Einziehung nachträglich an. 

3. Ist die Einziehung nicht vorgeschrieben, so kann sie auf einen Teil der Gegenstände beschränkt 

werden. 

 

§ 74c StGB – Einziehung des Wertersatzes 

1. Hat der Täter oder Teilnehmer den Gegenstand, der ihm zur Zeit der Tat gehörte oder zustand 

und auf dessen Einziehung hätte erkannt werden können, vor der Entscheidung über die 

Einziehung verwertet, namentlich veräußert oder verbraucht, oder hat er die Einziehung des 

Gegenstandes sonst vereitelt, so kann das Gericht die Einziehung eines Geldbetrags gegen den 

Täter oder Teilnehmer bis zu der Höhe anordnen, die dem Wert des Gegenstandes entspricht. 

2. Eine solche Anordnung kann das Gericht auch neben der Einziehung eines Gegenstandes oder 

an deren Stelle treffen, wenn ihn der Täter oder Teilnehmer vor der Entscheidung über die 

Einziehung mit dem Recht eines Dritten belastet hat, dessen Erlöschen ohne Entschädigung nicht 

angeordnet werden kann oder im Falle der Einziehung nicht angeordnet werden könnte (§ 74e Abs. 
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2 und § 74f); trifft das Gericht die Anordnung neben der Einziehung, so bemißt sich die Höhe des 

Wertersatzes nach dem Wert der Belastung des Gegenstandes. 

3. Der Wert des Gegenstandes und der Belastung kann geschätzt werden. 

4. Für die Bewilligung von Zahlungserleichterungen gilt § 42. 

 

§ 74d StGB – Einziehung von Schriften und Unbrauchbarmachung 

1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die einen solchen Inhalt haben, daß jede vorsätzliche Verbreitung in 

Kenntnis ihres Inhalts den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen würde, werden 

eingezogen, wenn mindestens ein Stück durch eine rechtswidrige Tat verbreitet oder zur 

Verbreitung bestimmt worden ist. Zugleich wird angeordnet, daß die zur Herstellung der Schriften 

gebrauchten oder bestimmten Vorrichtungen, wie Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, 

Negative oder Matrizen, unbrauchbar gemacht werden. 

2. Die Einziehung erstreckt sich nur auf die Stücke, die sich im Besitz der bei ihrer Verbreitung 

oder deren Vorbereitung mitwirkenden Personen befinden oder öffentlich ausgelegt oder beim 

Verbreiten durch Versenden noch nicht dem Empfänger ausgehändigt worden sind. 

3. Absatz 1 gilt entsprechend bei Schriften (§ 11 Abs. 3), die einen solchen Inhalt haben, daß die 

vorsätzliche Verbreitung in Kenntnis ihres Inhalts nur bei Hinzutreten weiterer Tatumstände den 

Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen würde. Die Einziehung und Unbrauchbarmachung 

werden jedoch nur angeordnet, soweit 

(1) die Stücke und die in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Gegenstände sich im Besitz des Täters, 

Teilnehmers oder eines anderen befinden, für den der Täter oder Teilnehmer gehandelt hat, 

oder von diesen Personen zur Verbreitung bestimmt sind und 

(2) die Maßnahmen erforderlich sind, um ein gesetzwidriges Verbreiten durch diese Personen 

zu verhindern. 

4. Dem Verbreiten im Sinne der Absätze 1 bis 3 steht es gleich, wenn eine Schrift (§ 11 Abs. 3) 

oder mindestens ein Stück der Schrift durch Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder in anderer 

Weise öffentlich zugänglich gemacht wird. 

5. § 74b Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

§ 74e StGB – Wirkung der Einziehung 

1. Wird ein Gegenstand eingezogen, so geht das Eigentum an der Sache oder das eingezogene 

Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat über. 

2. Rechte Dritter an dem Gegenstand bleiben bestehen. Das Gericht ordnet jedoch das Erlöschen 

dieser Rechte an, wenn es die Einziehung darauf stützt, daß die Voraussetzungen des § 74 Abs. 2 

Nr. 2 vorliegen. Es kann das Erlöschen des Rechts eines Dritten auch dann anordnen, wenn diesem 

eine Entschädigung nach § 74f Abs. 2 Nr. 1 oder 2 nicht zu gewähren ist. 

3. § 73e Abs. 2 gilt entsprechend für die Anordnung der Einziehung und die Anordnung des 

Vorbehalts der Einziehung, auch wenn sie noch nicht rechtskräftig ist. 
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§ 76 StGB – Nachträgliche Anordnung von Verfall oder Einziehung des Wertersatzes 

Ist die Anordnung des Verfalls oder der Einziehung eines Gegenstandes nicht ausführbar oder 

unzureichend, weil nach der Anordnung eine der in den §§ 73a, 73d Abs. 2 oder § 74c bezeichneten 

Voraussetzungen eingetreten oder bekanntgeworden ist, so kann das Gericht den Verfall oder die 

Einziehung des Wertersatzes nachträglich anordnen. 

 

§ 76a StGB – Selbständige Anordnung 

1. Kann wegen der Straftat aus tatsächlichen Gründen keine bestimmte Person verfolgt oder 

verurteilt werden, so muß oder kann auf Verfall oder Einziehung des Gegenstandes oder des 

Wertersatzes oder auf Unbrauchbarmachung selbständig erkannt werden, wenn die 

Voraussetzungen, unter denen die Maßnahme vorgeschrieben oder zugelassen ist, im übrigen 

vorliegen. 

2. Unter den Voraussetzungen des § 74 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 und des § 74d ist Absatz 1 auch dann 

anzuwenden, wenn 

(1) die Verfolgung der Straftat verjährt ist oder 

(2) sonst aus rechtlichen Gründen keine bestimmte Person verfolgt werden kann und das 

Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Einziehung oder Unbrauchbarmachung dürfen jedoch nicht angeordnet werden, wenn Antrag, 

Ermächtigung oder Strafverlangen fehlen. 

3. Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn das Gericht von Strafe absieht oder wenn das Verfahren 

nach einer Vorschrift eingestellt wird, die dies nach dem Ermessen der Staatsanwaltschaft oder 

des Gerichts oder im Einvernehmen beider zuläßt. 

 

§ 261 StGB – Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 

1. Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, 

dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die 

Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des 

Satzes 1 sind 

(1) Verbrechen, 

(2) Vergehen nach 

a. § 332 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und § 334, 

b. § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes und § 19 Abs. 1 Nr. 1 des 

Grundstoffüberwachungsgesetzes, 

(3) Vergehen nach § 373 und nach § 374 Abs. 2 der Abgabenordnung, jeweils auch in 

Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Gemeinsamen 

Marktorganisationen und der Direktzahlungen 

(4) Vergehen 

a. nach den §§ 152 a, 181 a, 232 Abs. 1 und 2, § 233 Abs. 1 und 2, §§ 233 a, 242, 246, 

253, 259, 263 bis 264, 266, 267, 269, 271, 284, 326 Abs. 1, 2 und 4, § 328 Abs. 1, 

2 und 4 sowie § 348; 

b. nach § 96 des Aufenthaltsgesetzes, § 84 des Asylverfahrensgesetzes und nach § 

370 der Abgabenordnung, nach § 38 Absatz 1 bis 3 und 5 des 
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Wertpapierhandelsgesetzes sowie nach den §§ 143, 143 a und 144 des 

Markengesetzes, den §§ 106–108 b des Urheberrechtsgesetzes, § 25 des 

Gebrauchsmustergesetzes, den §§ 51 und 65 des Designgesetzes, § 142 des 

Patentgesetzes, § 10 des Halbleiterschutzgesetzes und § 39 des 

Sortenschutzgesetzes, 

die gewerbsmäßig oder von einem Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 

Begehung solcher Taten verbunden hat, begangen worden sind, und 

(5) Vergehen nach § 89 a und nach den §§ 129 und 129 a Abs. 3 und 5, jeweils auch in 

Verbindung mit § 129 b Abs. 1, sowie von einem Mitglied einer kriminellen oder 

terroristischen Vereinigung (§§ 129, 129 a, jeweils auch in Verbindung mit § 129 b Abs. 

1) begangene Vergehen. 

Satz 1 gilt in den Fällen der gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Steuerhinterziehung nach § 

370 der Abgabenordnung für die durch die Steuerhinterziehung ersparten Aufwendungen und 

unrechtmäßig erlangten Steuererstattungen und -vergütungen sowie in den Fällen des Satzes 2 Nr. 

3 auch für einen Gegenstand, hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen worden sind. 

2. Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 bezeichneten Gegenstand 

(1) sich oder einem Dritten verschafft oder 

(2) verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er die Herkunft des 

Gegenstandes zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat. 

3. Der Versuch ist strafbar. 

4. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als 

Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldwäsche verbunden 

hat. 

5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, daß der Gegenstand aus einer 

in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. 

6. Die Tat ist nicht nach Absatz 2 strafbar, wenn zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, 

ohne hierdurch eine Straftat zu begehen. 

7. Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden. § 74 a ist 

anzuwenden. § 73 d ist anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande 

handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldwäsche verbunden hat. 

8. Den in den Absätzen 1, 2 und 5 bezeichneten Gegenständen stehen solche gleich, die aus einer 

im Ausland begangenen Tat der in Absatz 1 bezeichneten Art herrühren, wenn die Tat auch am 

Tatort mit Strafe bedroht ist. 

9. Nach den Absätzen 1 bis 5 wird nicht bestraft, wer 

(1) die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige 

veranlaßt, wenn nicht die Tat in diesem Zeitpunkt ganz oder zum Teil bereits entdeckt war 

und der Täter dies wußte oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen 

mußte, und 

(2) in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 unter den in Nummer 1 genannten Voraussetzungen 

die Sicherstellung des Gegenstandes bewirkt, auf den sich die Straftat bezieht. 
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Nach den Absätzen 1 bis 5 wird außerdem nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat 

strafbar ist. 

 

Strafprozeßordnung  

 

§ 111b StPO – Sicherstellung dem Verfall oder der Einziehung unterliegender Gegenstände 

1. Gegenstände können durch Beschlagnahme nach § 111c sichergestellt werden, wenn Gründe 

für die Annahme vorhanden sind, daß die Voraussetzungen für ihren Verfall oder ihre Einziehung 

vorliegen. § 94 Abs. 3 bleibt unberührt. 

2. Sind Gründe für die Annahme vorhanden, daß die Voraussetzungen des Verfalls von Wertersatz 

oder der Einziehung von Wertersatz vorliegen, kann zu deren Sicherung nach § 111d der dingliche 

Arrest angeordnet werden. 

3. Liegen dringende Gründe nicht vor, so hebt das Gericht die Anordnung der in Absatz 1 Satz 1 

und Absatz 2 genannten Maßnahmen spätestens nach sechs Monaten auf. Begründen bestimmte 

Tatsachen den Tatverdacht und reicht die in Satz 1 bezeichnete Frist wegen der besonderen 

Schwierigkeit oder des besonderen Umfangs der Ermittlungen oder wegen eines anderen 

wichtigen Grundes nicht aus, so kann das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die 

Maßnahme verlängern, wenn die genannten Gründe ihre Fortdauer rechtfertigen. Ohne Vorliegen 

dringender Gründe darf die Maßnahme über zwölf Monate hinaus nicht aufrechterhalten werden. 

4. Die §§ 102 bis 110 gelten entsprechend. 

5. Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit der Verfall nur deshalb nicht angeordnet werden 

kann, weil die Voraussetzungen des § 73 Abs. 1 Satz 2 des Strafgesetzbuches vorliegen. 

 

§ 111c StPO – Sicherstellung durch Beschlagnahme 

1. Die Beschlagnahme einer beweglichen Sache wird in den Fällen des § 111b dadurch bewirkt, 

daß die Sache in Gewahrsam genommen oder die Beschlagnahme durch Siegel oder in anderer 

Weise kenntlich gemacht wird. 

2.Die Beschlagnahme eines Grundstückes oder eines Rechtes, das den Vorschriften über die 

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegt, wird dadurch bewirkt, daß ein 

Vermerk über die Beschlagnahme in das Grundbuch eingetragen wird. Die Vorschriften des 

Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung über den Umfang der 

Beschlagnahme bei der Zwangsversteigerung gelten entsprechend. 

3. Die Beschlagnahme einer Forderung oder eines anderen Vermögensrechtes, das nicht den 

Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegt, wird durch 

Pfändung bewirkt. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Zwangsvollstreckung in 

Forderungen und andere Vermögensrechte sind insoweit sinngemäß anzuwenden. Mit der 

Beschlagnahme ist die Aufforderung zur Abgabe der in § 840 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung 

bezeichneten Erklärungen zu verbinden. 

4. Die Beschlagnahme von Schiffen, Schiffsbauwerken und Luftfahrzeugen wird nach Absatz 1 

bewirkt. Bei solchen Schiffen, Schiffsbauwerken und Luftfahrzeugen, die im Schiffsregister, 

Schiffsbauregister oder Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, ist die 

Beschlagnahme im Register einzutragen. Nicht eingetragene, aber eintragungsfähige 

Schiffsbauwerke oder Luftfahrzeuge können zu diesem Zweck zur Eintragung angemeldet 
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werden; die Vorschriften, die bei der Anmeldung durch eine Person, die auf Grund eines 

vollstreckbaren Titels eine Eintragung in das Register verlangen kann, anzuwenden sind, gelten 

hierbei entsprechend. 

5. Die Beschlagnahme eines Gegenstandes nach den Absätzen 1 bis 4 hat die Wirkung eines 

Veräußerungsverbotes im Sinne des § 136 des Bürgerlichen Gesetzbuches; das Verbot umfaßt 

auch andere Verfügungen als Veräußerungen. 

6. Eine beschlagnahmte bewegliche Sache kann dem Betroffenen 

1. gegen sofortige Erlegung des Wertes zurückgegeben oder 

2. unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs zur vorläufigen weiteren Benutzung bis 

zum Abschluß des Verfahrens überlassen werden. 

Der nach Satz 1 Nr. 1 erlegte Betrag tritt an die Stelle der Sache. Die Maßnahme nach Satz 1 Nr. 

2 kann davon abhängig gemacht werden, daß der Betroffene Sicherheit leistet oder bestimmte 

Auflagen erfüllt. 

 

§ 111d Sicherstellung durch dinglichen Arrest 

1. Wegen des Verfalls oder der Einziehung von Wertersatz, wegen einer Geldstrafe oder der 

voraussichtlich entstehenden Kosten des Strafverfahrens kann der dingliche Arrest angeordnet 

werden. Wegen einer Geldstrafe und der voraussichtlich entstehenden Kosten darf der Arrest erst 

angeordnet werden, wenn gegen den Beschuldigten ein auf Strafe lautendes Urteil ergangen ist. 

Zur Sicherung der Vollstreckungskosten sowie geringfügiger Beträge ergeht kein Arrest. 

2. Die §§ 917 und 920 Abs. 1 sowie die §§ 923, 928, 930 bis 932 und 934 Abs. 1 der 

Zivilprozeßordnung gelten sinngemäß. 

3. Ist der Arrest wegen einer Geldstrafe oder der voraussichtlich entstehenden Kosten angeordnet 

worden, so ist eine Vollziehungsmaßnahme auf Antrag des Beschuldigten aufzuheben, soweit der 

Beschuldigte den Pfandgegenstand zur Aufbringung der Kosten seiner Verteidigung, seines 

Unterhalts oder des Unterhalts seiner Familie benötigt. 

 

Ordnungswidrigkeitengesetz 

 

§ 17 OWiG – Höhe der Geldbuße 

1. Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, 

höchstens eintausend Euro. 

2. Droht das Gesetz für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln Geldbuße an, ohne im Höchstmaß 

zu unterscheiden, so kann fahrlässiges Handeln im Höchstmaß nur mit der Hälfte des angedrohten 

Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden. 

3. Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und 

der Vorwurf, der den Täter trifft. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in 

Betracht; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch in der Regel 

unberücksichtigt. 

4. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 

gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es 

überschritten werden. 
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§ 22 OWiG – Voraussetzungen der Einziehung 

1. Als Nebenfolge einer Ordnungswidrigkeit dürfen Gegenstände nur eingezogen werden, soweit 

das Gesetz es ausdrücklich zuläßt. 

2. Die Einziehung ist nur zulässig, wenn 

(1) die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung dem Täter gehören oder zustehen oder 

(2) die Gegenstände nach ihrer Art und den Umständen die Allgemeinheit gefährden oder die 

Gefahr besteht, daß sie der Begehung von Handlungen dienen werden, die mit Strafe oder 

mit Geldbuße bedroht sind. 

3. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 ist die Einziehung der Gegenstände auch 

zulässig, wenn der Täter nicht vorwerfbar gehandelt hat. 

 

§ 23 OWiG – Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung 

Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so dürfen die Gegenstände abweichend von § 22 Abs. 2 

Nr. 1 auch dann eingezogen werden, wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entscheidung gehören 

oder zustehen, 

(1) wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, daß die Sache oder das Recht Mittel oder 

Gegenstand der Handlung oder ihrer Vorbereitung gewesen ist, oder 

(2) die Gegenstände in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zugelassen hätten, in 

verwerflicher Weise erworben hat. 

 

§ 24 OWiG – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

1. Die Einziehung darf in den Fällen des § 22 Abs. 2 Nr. 1 und des § 23 nicht angeordnet werden, 

wenn sie zur Bedeutung der begangenen Handlung und zum Vorwurf, der den von der Einziehung 

betroffenen Täter oder in den Fällen des § 23 den Dritten trifft, außer Verhältnis steht. 

2. In den Fällen der §§ 22 und 23 wird angeordnet, daß die Einziehung vorbehalten bleibt, und 

eine weniger einschneidende Maßnahme getroffen, wenn der Zweck der Einziehung auch durch 

sie erreicht werden kann. In Betracht kommt namentlich die Anweisung, 

(1) die Gegenstände unbrauchbar zu machen, 

(2) an den Gegenständen bestimmte Einrichtungen oder Kennzeichen zu beseitigen oder die 

Gegenstände sonst zu ändern oder 

(3) über die Gegenstände in bestimmter Weise zu verfügen. 

Wird die Anweisung befolgt, so wird der Vorbehalt der Einziehung aufgehoben; andernfalls wird 

die Einziehung nachträglich angeordnet. 

3. Die Einziehung kann auf einen Teil der Gegenstände beschränkt werden. 

 

§ 25 OWiG – Einziehung des Wertersatzes 

1. Hat der Täter den Gegenstand, der ihm zur Zeit der Handlung gehörte oder zustand und dessen 

Einziehung hätte angeordnet werden können, vor der Anordnung der Einziehung verwertet, 

namentlich veräußert oder verbraucht, oder hat er die Einziehung des Gegenstandes sonst vereitelt, 

so kann die Einziehung eines Geldbetrages gegen den Täter bis zu der Höhe angeordnet werden, 

die dem Wert des Gegenstandes entspricht. 

2. Eine solche Anordnung kann auch neben der Einziehung eines Gegenstandes oder an deren 

Stelle getroffen werden, wenn ihn der Täter vor der Anordnung der Einziehung mit dem Recht 
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eines Dritten belastet hat, dessen Erlöschen ohne Entschädigung nicht angeordnet werden kann 

oder im Falle der Einziehung nicht angeordnet werden könnte (§ 26 Abs. 2, § 28); wird die 

Anordnung neben der Einziehung getroffen, so bemißt sich die Höhe des Wertersatzes nach dem 

Wert der Belastung des Gegenstandes. 

3. Der Wert des Gegenstandes und der Belastung kann geschätzt werden. 

4. Ist die Anordnung der Einziehung eines Gegenstandes nicht ausführbar oder unzureichend, weil 

nach der Anordnung eine der in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Voraussetzungen eingetreten 

oder bekanntgeworden ist, so kann die Einziehung des Wertersatzes nachträglich angeordnet 

werden. 

5. Für die Bewilligung von Zahlungserleichterungen gilt § 18. 

 

§ 26 OWiG – Wirkung der Einziehung 

1. Wird ein Gegenstand eingezogen, so geht das Eigentum an der Sache oder das eingezogene 

Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat oder, soweit das Gesetz dies bestimmt, 

auf die Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts über, deren Organ oder Stelle die 

Einziehung angeordnet hat. 

2. Rechte Dritter an dem Gegenstand bleiben bestehen. Das Erlöschen dieser Rechte wird jedoch 

angeordnet, wenn die Einziehung darauf gestützt wird, daß die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 

Nr. 2 vorliegen. Das Erlöschen des Rechts eines Dritten kann auch dann angeordnet werden, wenn 

diesem eine Entschädigung nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 nicht zu gewähren ist. 

3. Vor der Rechtskraft wirkt die Anordnung der Einziehung als Veräußerungsverbot im Sinne des 

§ 136 des Bürgerlichen Gesetzbuches; das Verbot umfaßt auch andere Verfügungen als 

Veräußerungen. Die gleiche Wirkung hat die Anordnung des Vorbehalts der Einziehung, auch 

wenn sie noch nicht rechtskräftig ist. 

 

§ 27 OWiG – Selbständige Anordnung 

1. Kann wegen der Ordnungswidrigkeit aus tatsächlichen Gründen keine bestimmte Person 

verfolgt oder eine Geldbuße gegen eine bestimmte Person nicht festgesetzt werden, so kann die 

Einziehung des Gegenstandes oder des Wertersatzes selbständig angeordnet werden, wenn die 

Voraussetzungen, unter denen die Maßnahme zugelassen ist, im übrigen vorliegen. 

2. Unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 ist Absatz 1 auch dann 

anzuwenden, wenn 

(1) die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt ist oder 

(2) sonst aus rechtlichen Gründen keine bestimmte Person verfolgt werden kann und das 

Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Die Einziehung darf jedoch nicht angeordnet werden, wenn Antrag oder Ermächtigung fehlen. 

3. Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn nach § 47 die Verfolgungsbehörde von der Verfolgung der 

Ordnungswidrigkeit absieht oder das Gericht das Verfahren einstellt. 
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§ 29a OWiG – Verfall 

1. Hat der Täter für eine mit Geldbuße bedrohte Handlung oder aus ihr etwas erlangt und wird 

gegen ihn wegen der Handlung eine Geldbuße nicht festgesetzt, so kann gegen ihn der Verfall 

eines Geldbetrages bis zu der Höhe angeordnet werden, die dem Wert des Erlangten entspricht. 

2. Hat der Täter einer mit Geldbuße bedrohten Handlung für einen anderen gehandelt und hat 

dieser dadurch etwas erlangt, so kann gegen ihn der Verfall eines Geldbetrages bis zu der in Absatz 

1 bezeichneten Höhe angeordnet werden. 

3. Der Umfang des Erlangten und dessen Wert können geschätzt werden. § 18 gilt entsprechend. 

4. Wird gegen den Täter ein Bußgeldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt, so kann 

der Verfall selbständig angeordnet werden. 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

 

§ 73 – Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern  

(1) Hat der Täter oder Teilnehmer durch eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas erlangt, so ordnet 

das Gericht dessen Einziehung an. 

(2) Hat der Täter oder Teilnehmer Nutzungen aus dem Erlangten gezogen, so ordnet das Gericht 

auch deren Einziehung an. 

(3) Das Gericht kann auch die Einziehung der Gegenstände anordnen, die der Täter oder 

Teilnehmer erworben hat  

1. durch Veräußerung des Erlangten oder als Ersatz für dessen Zerstörung, Beschädigung oder 

Entziehung oder  

2. auf Grund eines erlangten Rechts.  

 

§ 73a – Erweiterte Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern  

(1) Ist eine rechtswidrige Tat begangen worden, so ordnet das Gericht die Einziehung von 

Gegenständen des Täters oder Teilnehmers auch dann an, wenn diese Gegenstände durch andere 

rechtswidrige Taten oder für sie erlangt worden sind.  

(2) Hat sich der Täter oder Teilnehmer vor der Anordnung der Einziehung nach Absatz 1 an einer 

anderen rechtswidrigen Tat beteiligt und ist erneut über die Einziehung seiner Gegenstände zu 

entscheiden, berücksichtigt das Gericht hierbei die bereits ergangene Anordnung.  

 

§ 73b – Einziehung von Taterträgen bei anderen  

(1) Die Anordnung der Einziehung nach den §§ 73 und 73a richtet sich gegen einen anderen, der 

nicht Täter oder Teilnehmer ist, wenn  

1. er durch die Tat etwas erlangt hat und der Täter oder Teilnehmer für ihn gehandelt hat,  

2. ihm das Erlangte  

a) unentgeltlich oder ohne rechtlichen Grund übertragen wurde oder  

b) übertragen wurde und er erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass das Erlangte aus einer 

rechtswidrigen Tat herrührt, oder  

3. das Erlangte auf ihn  

a) als Erbe übergegangen ist oder  

b) als Pflichtteilsberechtigter oder Vermächtnisnehmer übertragen worden ist. 
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Satz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn das Erlangte zuvor einem Dritten, der 

nicht erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass das Erlangte aus einer rechtswidrigen Tat 

herrührt, entgeltlich und mit rechtlichem Grund übertragen wurde.  

(2) Erlangt der andere unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 oder Nummer 3 einen 

Gegenstand, der dem Wert des Erlangten entspricht, oder gezogene Nutzungen, so ordnet das 

Gericht auch deren Einziehung an.  

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 2 oder Nummer 3 kann das Gericht auch 

die Einziehung dessen anordnen, was erworben wurde, 1. durch Veräußerung des erlangten 

Gegenstandes oder als Ersatz für dessen Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung oder 2. auf 

Grund eines erlangten Rechts.  

 

§ 73c – Einziehung des Wertes von Taterträgen  

Ist die Einziehung eines Gegenstandes wegen der Beschaffenheit des Erlangten oder aus einem 

anderen Grund nicht möglich oder wird von der Einziehung eines Ersatzgegenstandes nach § 73 

Absatz 3 oder nach § 73b Absatz 3 abgesehen, so ordnet das Gericht die Einziehung eines 

Geldbetrages an, der dem Wert des Erlangten entspricht. Eine solche Anordnung trifft das Gericht 

auch neben der Einziehung eines Gegenstandes, soweit dessen Wert hinter dem Wert des zunächst 

Erlangten zurückbleibt.  

 

§ 73d – Bestimmung des Wertes des Erlangten; Schätzung  

(1) Bei der Bestimmung des Wertes des Erlangten sind die Aufwendungen des Täters oder 

Teilnehmers abzuziehen. Außer Betracht bleibt jedoch das, was er für die Begehung der Tat oder 

für ihre Vorbereitung aufgewendet oder eingesetzt hat, soweit es sich nicht um Leistungen zur 

Erfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber dem Verletzten handelt.  

(2) Umfang und Wert des Erlangten einschließlich der abzuziehenden Aufwendungen können 

geschätzt werden.  

 

§ 73e – Ausschluss der Einziehung des Tatertrages oder des Wertersatzes  

(1) Die Einziehung nach den §§ 73 bis 73c ist ausgeschlossen, soweit der Anspruch, der dem 

Verletzten aus der Tat auf Rückgewähr des Erlangten oder auf Ersatz des Wertes des Erlangten 

erwachsen ist, erloschen ist.  

(2) In den Fällen des § 73b, auch in Verbindung mit § 73c, ist die Einziehung darüber hinaus 

ausgeschlossen, soweit der Wert des Erlangten zur Zeit der Anordnung nicht mehr im Vermögen 

des Betroffenen vorhanden ist, es sei denn, dem Betroffenen waren die Umstände, welche die 

Anordnung der Einziehung gegen den Täter oder Teilnehmer ansonsten zugelassen hätten, zum 

Zeitpunkt des Wegfalls der Bereicherung bekannt oder infolge von Leichtfertigkeit unbekannt. 

 

§ 74 – Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten bei Tätern und Teilnehmern  

(1) Gegenstände, die durch eine vorsätzliche Tat hervorgebracht (Tatprodukte) oder zu ihrer 

Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind (Tatmittel), können 

eingezogen werden.  

(2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat bezieht (Tatobjekte), unterliegen der Einziehung nach 

der Maßgabe besonderer Vorschriften.  
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(3) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung dem Täter 

oder Teilnehmer gehören oder zustehen. Das gilt auch für die Einziehung, die durch eine besondere 

Vorschrift über Absatz 1 hinaus vorgeschrieben oder zugelassen ist.  

§ 74a – Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten bei anderen  

Verweist ein Gesetz auf diese Vorschrift, können Gegenstände abweichend von § 74 Absatz 3 

auch dann eingezogen werden, wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entscheidung gehören oder 

zustehen,  

1. mindestens leichtfertig dazu beigetragen hat, dass sie als Tatmittel verwendet worden oder 

Tatobjekt gewesen sind, oder  

2. sie in Kenntnis der Umstände, welche die Einziehung zugelassen hätten, in verwerflicher Weise 

erworben hat.  

 

§ 74b – Sicherungseinziehung 

(1) Gefährden Gegenstände nach ihrer Art und nach den Umständen die Allgemeinheit oder 

besteht die Gefahr, dass sie der Begehung rechtswidriger Taten dienen werden, können sie auch 

dann eingezogen werden, wenn  

1. der Täter oder Teilnehmer ohne Schuld gehandelt hat oder  

2. die Gegenstände einem anderen als dem Täter oder Teilnehmer gehören oder zustehen.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 wird der andere aus der Staatskasse unter 

Berücksichtigung des Verkehrswertes des eingezogenen Gegenstandes angemessen in Geld 

entschädigt. Das Gleiche gilt, wenn der eingezogene Gegenstand mit dem Recht eines anderen 

belastet ist, das durch die Entscheidung erloschen oder beeinträchtigt ist.  

(3) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn  

1. der nach Absatz 2 Entschädigungsberechtigte  

a) mindestens leichtfertig dazu beigetragen hat, dass der Gegenstand als Tatmittel verwendet 

worden oder Tatobjekt gewesen ist, oder  

b) den Gegenstand oder das Recht an dem Gegenstand in Kenntnis der Umstände, welche die 

Einziehung zulassen, in verwerflicher Weise erworben hat oder  

2. es nach den Umständen, welche die Einziehung begründet haben, auf Grund von 

Rechtsvorschriften außerhalb des Strafrechts zulässig wäre, dem Entschädigungsberechtigten den 

Gegenstand oder das Recht an dem Gegenstand ohne Entschädigung dauerhaft zu entziehen. 

 

§ 76a – Selbständige Einziehung 

(1) Kann wegen der Straftat keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so ordnet das 

Gericht die Einziehung oder die Unbrauchbarmachung selbständig an, wenn die Voraussetzungen, 

unter denen die Maßnahme vorgeschrieben ist, im Übrigen vorliegen. Ist sie zugelassen, so kann 

das Gericht die Einziehung unter den Voraussetzungen des Satzes 1 selbständig anordnen. Die 

Einziehung wird nicht angeordnet, wenn Antrag, Ermächtigung oder Strafverlangen fehlen oder 

bereits rechtskräftig über sie entschieden worden ist.  

(2) Die selbständige Anordnung der Sicherungseinziehung nach § 74b sowie der Einziehung und 

Unbrauchbarmachung nach § 74d ist auch dann zulässig, wenn die Verfolgung der Straftat verjährt 

ist.  
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(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn das Gericht von Strafe absieht oder wenn das Verfahren 

nach einer Vorschrift eingestellt wird, die dies nach dem Ermessen der Staatsanwaltschaft oder 

des Gerichts oder im Einvernehmen beider zulässt.  

(4) Ein aus einer rechtswidrigen Tat herrührender Gegenstand, der in einem Verfahren wegen des 

Verdachts einer in Satz 3 genannten Straftat sichergestellt worden ist, soll auch dann selbständig 

eingezogen werden, wenn der von der Sicherstellung Betroffene nicht wegen der Straftat verfolgt 

oder verurteilt werden kann. Wird die Einziehung eines Gegenstandes angeordnet, so geht das 

Eigentum an der Sache oder das Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat über; § 

75 Absatz 3 gilt entsprechend. Straftaten im Sinne des Satzes 1 sind  

1. aus diesem Gesetz: 

a) Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 89a und 

Terrorismusfinanzierung nach § 89c Absatz 1 bis 4,  

b) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Absatz 1 und Bildung terroristischer 

Vereinigungen nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5, jeweils auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 

c) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften in den Fällen des § 184b 

Absatz 3,  

d) gewerbs- und bandenmäßiger Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und zum 

Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft nach den §§ 232 bis 233 sowie gewerbs- und bandenmä- 

ßige Förderung des Menschenhandels nach § 233a,  

e) Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Absatz 1, 

2 und 4, 2. aus der Abgabenordnung: gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger 

Schmuggel nach § 373,  

3. aus dem Asylgesetz:  

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Absatz 3,  

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a,  

4. aus dem Aufenthaltsgesetz:  

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2,  

b) Einschleusen mit Todesfolge sowie gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach § 97,  

5. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18, 6. aus dem 

Betäubungsmittelgesetz:  

a) Straftaten nach einer in § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug genommenen Vorschrift unter 

den dort genannten Voraussetzungen,  

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie den §§ 30a und 30b,  

7. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:  

a) Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 3 und § 20 Absatz 1 und 2 sowie § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils 

auch in Verbindung mit § 21,  

b) Straftaten nach § 22a Absatz 1 bis 3,  

8. aus dem Waffengesetz:  

a) Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 3,  

b) Straftaten nach § 52 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe c und d sowie Absatz 5 und 6.  
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5. Wet- en regelgeving England (en Wales) 

 

Schema 2 POCA706 Lifestyle offences Engeland and Wales 

 

1. Drug trafficking 

(1) An offence under any of the following provisions of the Misuse of Drugs Act 1971 (c. 

38)— 

(a) section 4(2) or (3) (unlawful production or supply of controlled drugs); 

(b) section 5(3) (possession of controlled drug with intent to supply); 

(c) section 8 (permitting certain activities relating to controlled drugs); 

(d) section 20 (assisting in or inducing the commission outside the UK of an offence 

punishable under a corresponding law). 

(2) An offence under any of the following provisions of the Customs and Excise Management 

Act 1979 (c. 2) if it is committed in connection with a prohibition or restriction on 

importation or exportation which has effect by virtue of section 3 of the Misuse of Drugs 

Act 1971— 

(a) section 50(2) or (3) (improper importation of goods); 

(b) section 68(2) (exploration of prohibited or restricted goods); 

(c) section 170 (fraudulent evasion). 

(3) An offence under either of the following provisions of the Criminal Justice (International 

Co-operation) Act 1990 (c. 5)— 

(a) section 12 (manufacture or supply of a substance for the time being specified in Schedule 

2 to that Act); 

(b) section 19 (using a ship for illicit traffic in controlled drugs). 

 

2. Money laundering 

An offence under either of the following provisions of this Act— 

(a) section 327 (concealing etc criminal property); 

(b) section 328 (assisting another to retain criminal property). 

 

3. Directing terrorism 

An offence under section 56 of the Terrorism Act 2000 (c. 11) (directing the activities of a terrorist 

organisation). 

 

4. People trafficking 

(1) An offence under section 25, 25A or 25B of the Immigration Act 1971 (c. 77) (assisting 

unlawful immigration etc.). 

(2) An offence under section 59A of the Sexual Offences Act 2003 (trafficking for sexual 

exploitation) 

                                                 
706 Gewijzigd door de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, de Sexual Offences Act 2003, de Asylum and 

Immigration (Treatment of Claimantsa etc) Act 2004, de Gangmasters (Licensing) Act 2004, de Serious Crime Act 

2007, de Protection of Freedoms Act 2012 en de Serious Crime Act 2015 
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(3) An offence under section 4 of the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants etc) 

Act 2004 (exploitation). 

 

5. Arms trafficking 

(1) An offence under either of the following provisions of the Customs and Excise 

Management Act 1979 if it is committed in connection with a firearm or ammunition— 

(a) section 68(2) (exportation of prohibited goods); 

(b) section 170 (fraudulent evasion). 

(2) An offence under section 3(1) of the Firearms Act 1968 (c. 27) (dealing in firearms or 

ammunition by way of trade or business). 

(3) In this paragraph “firearm” and “ammunition” have the same meanings as in section 57 of 

the Firearms Act 1968 (c. 27). 

 

6. Counterfeiting 

An offence under any of the following provisions of the Forgery and Counterfeiting Act 1981 (c. 

45)— 

(a) section 14 (making counterfeit notes or coins); 

(b) section 15 (passing etc counterfeit notes or coins); 

(c) section 16 (having counterfeit notes or coins); 

(d) section 17 (making or possessing materials or equipment for counterfeiting). 

 

7. Intellectual property 

(1) An offence under any of the following provisions of the Copyright, Designs and Patents 

Act 1988 (c. 48)— 

(a) section 107(1) (making or dealing in an article which infringes copyright); 

(b) section 107(2) (making or possessing an article designed or adapted for making a copy 

of a copyright work); 

(c) section 198(1) (making or dealing in an illicit recording); 

(d) section 297A (making or dealing in unauthorised decoders). 

(2) An offence under section 92(1), (2) or (3) of the Trade Marks Act 1994 (c. 26) 

(unauthorised use etc of trade mark). 

 

8. Prostitution and child sex 

(1) An offence under section 33 or 34 of the Sexual Offences Act 1956 (keeping or letting 

premises for use as a brothel) 

(2) An offence under any of the following provisions of the Sexual Offences Act 2003 – 

(a) Section 14 (arranging or facilitating commission of a child sex offence); 

(b) Section 48 (causing or inciting sexual exploitation of a child); 

(c) Section 49 (controlling in relation to sexual exploitation); 

(d) Section 50 (sexual exploitation of a child); 

(e) Section 52 (causing or inciting prostitution for gain); 

(f) Section 53 (controlling prostitution for gain). 
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9. Blackmail 

(a) An offence under section 21 of the Theft Act 1968 (c. 60) (blackmail). 

(b) An offence under section 12(1) or (2) of the Gangmasters (Licensing) Act 2004 (acting as 

a gangmaster other than under the authority of a license, possession of false documents 

etc). 

 

10. Inchoate offences 

(1) An offence of attempting, conspiring or inciting the commission of an offence specified in 

this Schedule. 

(2) An offence under section 44 of the Serious Crime Act 2007 of doing an act capable of 

encouraging or assisting the commission of an offence specified in this Schedule 

(3) An offence of aiding, abetting, counselling or procuring the commission of such an offence. 

 

Deel 7 van de POCA (artikel 327-334) 

 

327 Concealing etc 

(1) A person commits an offence if he— 

(a) conceals criminal property; 

(b) disguises criminal property; 

(c) converts criminal property; 

(d) transfers criminal property; 

(e) removes criminal property from England and Wales or from Scotland or from Northern 

Ireland. 

(2) But a person does not commit such an offence if— 

(a) he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made 

before he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; 

(b) he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; 

(c) the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of 

any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or 

benefit from criminal conduct. 

(3) Concealing or disguising criminal property includes concealing or disguising its nature, 

source, location, disposition, movement or ownership or any rights with respect to it. 

 

328 Arrangements 

(1) A person commits an offence if he enters into or becomes concerned in an arrangement 

which he knows or suspects facilitates (by whatever means) the acquisition, retention, use 

or control of criminal property by or on behalf of another person. 

(2) But a person does not commit such an offence if— 

(a) he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before 

he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; 

(b) he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; 
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(c) the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of 

any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit 

from criminal conduct. 

 

329 Acquisition, use and possession 

(1) A person commits an offence if he— 

(a) acquires criminal property; 

(b) uses criminal property; 

(c) has possession of criminal property. 

(2) But a person does not commit such an offence if— 

(a) he makes an authorised disclosure under section 338 and (if the disclosure is made before 

he does the act mentioned in subsection (1)) he has the appropriate consent; 

(b) he intended to make such a disclosure but had a reasonable excuse for not doing so; 

(c) he acquired or used or had possession of the property for adequate consideration; 

(d) the act he does is done in carrying out a function he has relating to the enforcement of 

any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit 

from criminal conduct. 

(3) For the purposes of this section— 

(a) a person acquires property for inadequate consideration if the value of the consideration 

is significantly less than the value of the property; 

(b) a person uses or has possession of property for inadequate consideration if the value of 

the consideration is significantly less than the value of the use or possession; 

(c) the provision by a person of goods or services which he knows or suspects may help 

another to carry out criminal conduct is not consideration. 

 

330 Failure to disclose: regulated sector 

(1) A person commits an offence if each of the following three conditions is satisfied. 

(2) The first condition is that he— 

(a) knows or suspects, or 

(b) has reasonable grounds for knowing or suspecting, that another person is engaged in 

money laundering. 

(3) The second condition is that the information or other matter— 

(a) on which his knowledge or suspicion is based, or 

(b) which gives reasonable grounds for such knowledge or suspicion, came to him in the 

course of a business in the regulated sector. 

(4) The third condition is that he does not make the required disclosure as soon as is practicable 

after the information or other matter comes to him. 

(5) The required disclosure is a disclosure of the information or other matter— 

(a) to a nominated officer or a person authorised for the purposes of this Part by the Director 

General of the National Criminal Intelligence Service; 

(b) in the form and manner (if any) prescribed for the purposes of this subsection by order 

under section 339. 

(6) But a person does not commit an offence under this section if— 

(a) he has a reasonable excuse for not disclosing the information or other matter; 
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(b) he is a professional legal adviser and the information or other matter came to him in 

privileged circumstances; 

(c) subsection (7) applies to him. 

(7) This subsection applies to a person if— 

(a) he does not know or suspect that another person is engaged in money laundering, and 

(b) he has not been provided by his employer with such training as is specified by the 

Secretary of State by order for the purposes of this section. 

(8) In deciding whether a person committed an offence under this section the court must 

consider whether he followed any relevant guidance which was at the time concerned— 

(a) issued by a supervisory authority or any other appropriate body, 

(b) approved by the Treasury, and 

(c) published in a manner it approved as appropriate in its opinion to bring the guidance to 

the attention of persons likely to be affected by it. 

(9) A disclosure to a nominated officer is a disclosure which— 

(a) is made to a person nominated by the alleged offender’s employer to receive disclosures 

under this section, and 

(b) is made in the course of the alleged offender’s employment and in accordance with the 

procedure established by the employer for the purpose. 

(10) Information or other matter comes to a professional legal adviser in privileged 

circumstances if it is communicated or given to him— 

(a) by (or by a representative of) a client of his in connection with the giving by the adviser 

of legal advice to the client, 

(b) by (or by a representative of) a person seeking legal advice from the adviser, or 

(c) by a person in connection with legal proceedings or contemplated legal proceedings. 

(11) But subsection (10) does not apply to information or other matter which is communicated 

or given with the intention of furthering a criminal purpose. 

(12) Schedule 9 has effect for the purpose of determining what is— 

(a) a business in the regulated sector; 

(b) a supervisory authority. 

(13) An appropriate body is any body which regulates or is representative of any trade, 

profession, business or employment carried on by the alleged offender. 

 

331 Failure to disclose: nominated officers in the regulated sector 

(1) A person nominated to receive disclosures under section 330 commits an offence if the 

conditions in subsections (2) to (4) are satisfied. 

(2) The first condition is that he— 

(a) knows or suspects, or 

(b) has reasonable grounds for knowing or suspecting, that another person is engaged in 

money laundering. 

(3) The second condition is that the information or other matter— 

(a) on which his knowledge or suspicion is based, or 

(b) which gives reasonable grounds for such knowledge or suspicion, came to him in 

consequence of a disclosure made under section 330. 
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(4) The third condition is that he does not make the required disclosure as soon as is practicable 

after the information or other matter comes to him. 

(5) The required disclosure is a disclosure of the information or other matter— 

(a) to a person authorised for the purposes of this Part by the Director General of the National 

Criminal Intelligence Service; 

(b) in the form and manner (if any) prescribed for the purposes of this subsection by order 

under section 339. 

(6) But a person does not commit an offence under this section if he has a reasonable excuse 

for not disclosing the information or other matter. 

(7) In deciding whether a person committed an offence under this section the court must 

consider whether he followed any relevant guidance which was at the time concerned— 

(a) issued by a supervisory authority or any other appropriate body, 

(b) approved by the Treasury, and 

(c) published in a manner it approved as appropriate in its opinion to bring the guidance to 

the attention of persons likely to be affected by it. 

(8) Schedule 9 has effect for the purpose of determining what is a supervisory authority. 

(9) An appropriate body is a body which regulates or is representative of a trade, profession, 

business or employment. 

 

332 Failure to disclose: other nominated officers 

(1) A person nominated to receive disclosures under section 337 or 338 commits an offence if 

the conditions in subsections (2) to (4) are satisfied. 

(2) The first condition is that he knows or suspects that another person is engaged in money 

laundering. 

(3) The second condition is that the information or other matter on which his knowledge or 

suspicion is based came to him in consequence of a disclosure made under section 337 or 

338. 

(4) The third condition is that he does not make the required disclosure as soon as is practicable 

after the information or other matter comes to him. 

(5) The required disclosure is a disclosure of the information or other matter— 

(a) to a person authorised for the purposes of this Part by the Director General of the National 

Criminal Intelligence Service; 

(b) in the form and manner (if any) prescribed for the purposes of this subsection by order 

under section 339. 

(6) But a person does not commit an offence under this section if he has a reasonable excuse 

for not disclosing the information or other matter. 

 

333 Tipping off 

(1) A person commits an offence if— 

(a) he knows or suspects that a disclosure falling within section 337 or 338 has been made, 

and 

(b) he makes a disclosure which is likely to prejudice any investigation which might be 

conducted following the disclosure referred to in paragraph (a). 

(2) But a person does not commit an offence under subsection (1) if— 
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(a) he did not know or suspect that the disclosure was likely to be prejudicial as mentioned 

in subsection (1); 

(b) the disclosure is made in carrying out a function he has relating to the enforcement of 

any provision of this Act or of any other enactment relating to criminal conduct or benefit 

from criminal conduct; 

(c) he is a professional legal adviser and the disclosure falls within subsection (3). 

 

(3) A disclosure falls within this subsection if it is a disclosure— 

(a) to (or to a representative of) a client of the professional legal adviser in connection with 

the giving by the adviser of legal advice to the client, or 

(b) to any person in connection with legal proceedings or contemplated legal proceedings. 

(4) But a disclosure does not fall within subsection (3) if it is made with the intention of 

furthering a criminal purpose. 

 

334 Penalties 

(1) A person guilty of an offence under section 327, 328 or 329 is liable— 

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a 

fine not exceeding the statutory maximum or to both, or 

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years or to a 

fine or to both. 

(2) A person guilty of an offence under section 330, 331, 332 or 333 is liable— 

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a 

fine not exceeding the statutory maximum or to both, or 

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years or to a 

fine or to both. 

 

SCHEDULE 6 POCA  

 

Powers of interim receiver or administrator 

 

1. Seizure 

Power to seize property to which the order applies. 

 

2. Information 

(1) Power to obtain information or to require a person to answer any question. 

(2) A requirement imposed in the exercise of the power has effect in spite of any restriction on 

the disclosure of information (however imposed). 

(3) An answer given by a person in pursuance of such a requirement may not be used in 

evidence against him in criminal proceedings. 

(4) Sub-paragraph (3) does not apply— 

(a) on a prosecution for an offence under section 5 of the Perjury Act 1911, section 44(2) of 

the Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995 or Article 10 of the Perjury 

(Northern Ireland) Order 1979 (false statements), or 
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(b) on a prosecution for some other offence where, in giving evidence, he makes a statement 

inconsistent with it. 

(5) But an answer may not be used by virtue of sub-paragraph (4)(b) against a person unless— 

(a) evidence relating to it is adduced, or 

(b) a question relating to it is asked, 

by him or on his behalf in the proceedings arising out of the prosecution. 

 

3. Entry, search, etc. 

(1) Power to— 

(a) enter any premises in the United Kingdom to which the interim order applies, and 

(b) take any of the following steps. 

(2) Those steps are— 

(a) to carry out a search for or inspection of anything described in the order, 

(b) to make or obtain a copy, photograph or other record of anything so described, 

(c) to remove anything which he is required to take possession of in pursuance of the 

order or which may be required as evidence in the proceedings under Chapter 2 of 

Part 5. 

(3) The order may describe anything generally, whether by reference to a class or otherwise. 

 

4. Supplementary 

(1) An order making any provision under paragraph 2 or 3 must make provision in respect of 

legal professional privilege (in Scotland, legal privilege within the meaning of Chapter 3 

of Part 8). 

(2) An order making any provision under paragraph 3 may require any person— 

(a) to give the interim receiver or administrator access to any premises which he may 

enter in pursuance of paragraph 3, 

(b) to give the interim receiver or administrator any assistance he may require for taking 

the steps mentioned in that paragraph. 

 

5. Management 

(1) Power to manage any property to which the order applies. 

(2) Managing property includes— 

(a) selling or otherwise disposing of assets comprised in the property which are 

perishable or which ought to be disposed of before their value diminishes, 

(b) where the property comprises assets of a trade or business, carrying on, or arranging 

for another to carry on, the trade or business, 

(c) incurring capital expenditure in respect of the property. 
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6. Wet- en regelgeving Ierland 

 

Artikel 4 CJA 1994 (gewijzigd door de CJA 1999) – Confiscatie van aan drugshandel 

gerelateerd vermogen 

 

(1) Where a person has been sentenced or otherwise dealt with by a court in respect of one or 

more drug trafficking offences of which he has been convicted on indictment, the court 

shall, subject to subsections (2) and (3), determine whether the person has benefited from 

drug trafficking. 

(2) A court may decide not to make a determination under subsection (1) of this section where, 

following such preliminary inquiries, if any, as it may make, it is satisfied that having 

regard to— 

(a) the present means of the convicted person, and 

(b) all of the other circumstances of the case, including the matters which are to be 

taken into account under section 12(3) of this Act, 

the amount, if any, which might be recovered under any confiscation order which might be 

made would not be sufficient to justify proceeding with consideration of the making of 

such an order. 

(3) The duty of a court to make a determination under subsection (1) of this section shall not 

apply if the convicted person has died or absconded, and accordingly the provisions of 

section 13 of this Act shall apply in such a case.  

(4) If the court determines that the person in question has benefited from drug trafficking, the 

court shall determine in accordance with section 6 of this Act the amount to be recovered 

in his case by virtue of this section and shall make a confiscation order under this section 

requiring the person concerned to pay that amount. 

(5) For the purposes of this Act, a person who has at any time (whether before or after the 

commencement of this section) received any payment or other reward in connection with 

drug trafficking carried on by him or another has benefited from drug trafficking. 

(6) The standard of proof required to determine any question arising under this Act as to— 

(a) whether a person has benefited from drug trafficking, or 

(b) the amount to be recovered in his case by virtue of this section, 

shall be that applicable in civil proceedings. 

 

Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 

 

Artikel 13 – Offence of financing terrorism 

(1) Subject to subsections (6) and (7), a person is guilty of an offence if, in or outside the State, 

the person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully provides, collects 

or receives funds intending that they be used or knowing that they will be used, in whole or 

in part in order to carry out—  

a) an act that constitutes an offence under the law of the State and within the scope of, and as 

defined in, any treaty that is listed in the annex to the Terrorist Financing Conven- tion, or  

b) an act (other than one referred to in paragraph (a))—  
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i. that is intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other person 

not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, and  

ii. the purpose of which is, by its nature or context, to intimidate a population or to compel a 

government or an international organisation to do or abstain from doing any act.  

(2) Subject to subsections (6) and (7), a person who attempts to commit an offence under 

subsection (1) is guilty of an offence.  

(3) A person is guilty of an offence if the person by any means, directly or indirectly, unlawfully 

and wilfully provides, collects or receives funds intending that they be used or knowing that 

they will be used, in whole or in part—  

a) for the benefit or purposes of a terrorist group as defined in section 4, or  

b) in order to carry out an act (other than one referred to in paragraph (a) or (b) of subsection 

(1)) that is an offence under section 6.  

(4) A person who attempts to commit an offence under subsection (3) is guilty of an offence.  

(5) An offence may be committed under subsection (1) or (3) whether or not the funds are used 

to carry out an act referred to in subsection (1) or (3)(b), as the case may be.  

(6) Subsections (1) and (2) apply to an act committed outside the State if the act—  

a) is committed on board an Irish ship, (b) is committed on an aircraft registered in or 

operated by the State,  

b) is committed by a citizen of Ireland or by a stateless person habitually resident in the State,  

c) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) in 

the State or against a citi- zen of Ireland,  

d) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) 

against a State or Govern- ment facility of the State abroad, including an embassy or other 

diplomatic or consular premises of the State, or  

e) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) in an 

attempt to compel the State to do or abstain from doing any act.  

(7) Subsections (1) and (2) apply also to an act committed outside the State in circumstances 

other than those referred to in subsection (6), but in that case the Director of Public 

Prosecutions may not take, or consent to the taking of, proceedings referred to in section 

43(2) for an offence in respect of that act except as authorised by section 43(3).  

(8) A person guilty of an offence under this section is liable—  

a) on summary conviction, to a fine not exceeding \3,000 or imprisonment for a term not 

exceeding 12 months or both, or  

b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 20 years 

or both.  
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CJA 1994, Part III, Artikel 19, gewijzigd door de Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 

2008 (artikel 105). 

 
Amount outstanding under confiscation order  Period of imprisonment  
 Not exceeding €650 
 Exceeding €650 but not exceeding €1,300 
 Exceeding €1,300 but not exceeding €3,250 
 Exceeding €3,250 but not exceeding €6,500 
 Exceeding €6,500 but not exceeding €13,000 
 Exceeding €13,000 but not exceeding €26,000 
 Exceeding €26,000 but not exceeding €65,000 
 Exceeding €65,000 but not exceeding €130,000 
 Exceeding €130,000 but not exceeding €325,000 
 Exceeding €325,000 but not exceeding €1,300,000 
 Exceeding €1,300,000 

45 days  
3 months  
4 months  
6 months  
9 months  
12 months  
18 months  
2 years  
3 years  
5 years  
10 years  

 

Artikel 6 Criminal Justice (Terrorist Offences) Act (gewijzigd door de Criminal Justice 

(Terrorist Offences) (Amendment) Act 2015) 

 

Terrorist offences 

(1) Subject to subsections (2) to (4), a person is guilty of an offence if the person— 

(a) in or outside the State— 

(i) engages in a terrorist activity or a terrorist-linked activity, 

(ii) attempts to engage in a terrorist activity or a terrorist-linked activity other than public 

provocation to commit a terrorist offence,707 or 

(iii)makes a threat to engage in a terrorist activity, 

or 

(b) commits outside the State an act that, if committed in the State, would constitute— 

(i) an offence under section 21 or 21A of the Act of 1939, or 

(ii) an offence under section 6 of the Act of 1998. 

(2) Subsection (1) applies to an act committed outside the State if the act— 

(a) is committed on board an Irish ship, 

(b) is committed on an aircraft registered in the State, 

(c) is committed by a person who is a citizen of Ireland or is resident in the State, 

(d) is committed for the benefit of a legal person established in the State, 

(e) is directed against the State or an Irish citizen, or 

(f) is directed against— 

(i) an institution of the European Union that is based in the State, or 

(ii) a body that is based in the State and is set up in accordance with the Treaty establishing the 

European Community or the Treaty on European Union. 

 

(3) Subsection (1) applies also to an act committed outside the State in circumstances other than 

those referred to in subsection (2), but in that case the Director of Public Prosecutions may 

                                                 
707 De zinsnede “other than public provocation to commit a terrorist offence,” werd ingevoegd bij de Criminal Justice 

(Terrorist Offences) (Amendment) Act 2015 
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not take, or consent to the taking of, proceedings referred to in section 43 (2) for an offence 

in respect of that act except as authorised by section 43 (3). 

(4) Subsection (1) does not apply in respect of— 

(a) the activities of armed forces during an armed conflict insofar as those activities are 

governed by international humanitarian law, or 

(b) the activities of the armed forces of a state in the exercise of their official duties insofar as 

those activities are governed by other rules of international law. 

(5) To avoid doubt, the fact that a person engages in any protest, advocacy or dissent, or engages 

in any strike, lockout or other industrial action, is not of itself a sufficient basis for inferring 

that the person is carrying out an act with the intention specified in paragraph (b) of the 

definition of “terrorist activity” in section 4 . 

(6) Where a person is charged with an offence under subsection (1), which in the opinion of the 

Attorney General was committed in or outside the State with the intention of— 

(a) unduly compelling the government of a state (other than a member state of the European 

Union) to perform or abstain from performing an act, or 

(b) seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or 

social structures of such a state, then, notwithstanding anything in this Act, no further 

proceedings in the matter (other than any remand in custody or on bail) may be taken except 

with the consent of the Attorney General. 

(7) Where in proceedings for the offence of engaging in or attempting to engage in a terrorist 

activity— 

(a) it is proved that the accused person committed or attempted to commit an act— 

(i) that constitutes an offence specified in Part 1 of Schedule 2 , or 

(ii) that, if committed in the State, would constitute an offence referred to in subparagraph (i), 

and 

(b) the court is satisfied, having regard to all the circumstances including those specified in 

subsection (8), that it is reasonable to assume that the act was committed, or the attempt 

was made, with the intention of— 

(i) seriously intimidating a population, 

(ii) unduly compelling a government or an international organisation to perform or abstain 

from performing an act, or 

(iii)seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or 

social structures of a state or an international organisation,the accused person shall be 

presumed, unless the court is satisfied to the contrary, to have committed or attempted to 

commit the act with that intention. 

(8) The circumstances referred to in subsection (7), include— 

(a) whether the act or attempt referred to in subsection (7)(a)— 

(i) created or was likely to create a collective danger to the lives or physical integrity of 

persons, 

(ii) caused or was likely to cause serious damage to a state or international organisation, or 

(iii)caused or was likely to result in major economic loss, 

and 

(b) any other matters that the court considers relevant. 
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(9) Where the Director of Public Prosecutions considers that another Member State of the 

European Communities has jurisdiction to try a person for any act constituting an offence 

under this section, the Director— 

(a) shall co-operate with the appropriate authority in that other Member State, and 

(b) may have recourse to any body or mechanism established within the European 

Communities in order to facilitate co-operation between judicial authorities, with a view to 

centralising the prosecution of the person in a single Member State where possible. 

 

Witwassen: artikel 6-11 Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 

2010, gewijzigd door de Merchant Shipping (Registration of Ships) Act 2014 

 

Artikel 6 – Interpretatie 

In this Part— 

“criminal conduct” means— 

(a) conduct that constitutes an offence, or 

(b) conduct occurring in a place outside the State that constitutes an offence under the law of 

the place and would constitute an offence if it were to occur in the State; 

“proceeds of criminal conduct” means any property that is derived from or obtained through 

criminal conduct, whether directly or indirectly, or in whole or in part, and whether that criminal 

conduct occurs before, on or after the commencement of this Partikel 

 

Artikel 7 – Witwassen binnen Ierland 

(1) A person commits an offence if— 

(a) the person engages in any of the following acts in relation to property that is the 

proceeds of criminal conduct: 

i. concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement or 

ownership of the property, or any rights relating to the property; 

ii. converting, transferring, handling, acquiring, possessing or using the property; 

iii. removing the property from, or bringing the property into, the State, 

and 

(b) the person knows or believes (or is reckless as to whether or not) the property is the 

proceeds of criminal conduct. 

(2) A person who attempts to commit an offence under subsection (1) commits an offence. 

(3) A person who commits an offence under this section is liable— 

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not 

exceeding 12 months (or both), or 

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 

years (or both). 

(4) A reference in this section to knowing or believing that property is the proceeds of criminal 

conduct includes a reference to knowing or believing that the property probably comprises 

the proceeds of criminal conduct. 

(5) For the purposes of subsections (1) and (2), a person is reckless as to whether or not 

property is the proceeds of criminal conduct if the person disregards, in relation to property, 
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a risk of such a nature and degree that, considering the circumstances in which the person 

carries out any act referred to in subsection (1) or (2), the disregard of that risk involves 

culpability of a high degree. 

(6) For the purposes of subsections (1) and (2), a person handles property if the person— 

(a) receives, or arranges to receive, the property, or 

(b) retains, removes, disposes of or realises the property, or arranges to do any of those 

things, for the benefit of another person. 

(7) A person does not commit an offence under this section in relation to the doing of any thing 

in relation to property that is the proceeds of criminal conduct so long as— 

(a) the person does the thing in accordance with a direction, order or authorisation given 

under Part 3 , or 

(b) without prejudice to the generality of paragraph (a), the person is a designated person, 

within the meaning of Part 4 , who makes a report in relation to the property, and does 

the thing, in accordance with section 42 . 

 

Artikel 8 – Witwassen buiten Ierland 

(1) A person who, in a place outside the State, engages in conduct that would, if the conduct 

occurred in the State, constitute an offence under section 7 commits an offence if any of 

the following circumstances apply: 

(a) the conduct takes place on board an Irish ship, within the meaning of section 33 of the 

Merchant Shipping (Registration of Ships) Act 2014, 

(b) the conduct takes place on an aircraft registered in the State, 

(c) the conduct constitutes an offence under the law of that place and the person is— 

i. an individual who is a citizen of Ireland or ordinarily resident in the State, or 

ii. a body corporate established under the law of the State or a company registered under 

the Companies Acts, 

(d) a request for the person’s surrender, for the purpose of trying him or her for an offence 

in respect of the conduct, has been made under Part II of the Extradition Act 1965 by 

any country and the request has been finally refused (whether or not as a result of a 

decision of a court), or 

(e) a European arrest warrant has been received from an issuing state for the purpose of 

bringing proceedings against the person for an offence in respect of the conduct, and a 

final determination has been made that— 

i. the European arrest warrant should not be endorsed for execution in the State under 

the European Arrest Warrant Act 2003 , or 

ii. the person should not be surrendered to the issuing state. 

(2) A person who commits an offence under this section is liable— 

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not 

exceeding 12 months (or both), or 

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 years 

(or both). 

(3) A person who has his or her principal residence in the State for the 12 months immediately 

preceding the commission of an offence under this section is, in a case where subsection 
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(1)(c) applies, taken to be ordinarily resident in the State on the date of the commission of 

the offence. 

(4) In this section, “European arrest warrant” and “issuing state” have the same meanings as 

they have in the European Arrest Warrant Act 2003. 

 

Artikel 9 - Pogingen, buiten Ierland, om misdrijf te plegen in Ierland 

(1) A person who attempts, in a place outside the State, to commit an offence under section 7 

(1) is guilty of an offence. 

(2) A person who commits an offence under this section is liable— 

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not 

exceeding 12 months (or both), or 

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 

years (or both). 

 

Artikel 10 – Medeplichtigheid buiten Ierland 

(1) A person who, in a place outside the State, aids, abets, counsels or procures the commission 

of an offence under section 7 is guilty of an offence. 

(2) A person who commits an offence under this section is liable— 

 

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not 

exceeding 12 months (or both), or 

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 

years (or both). 

(3) This section is without prejudice to section 7 (1) of the Criminal Law Act 1997 . 

 

Artikel 11 – Vermoedens en andere zaken 

- In this section “specified conduct” means any of the following acts referred to in section 7 

(1) (including section 7 (1) as applied by section 8 or 9 ): 

(a) concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement or 

ownership of property, or any rights relating to property; 

(b) converting, transferring, handling, acquiring, possessing or using property; 

(c) removing property from, or bringing property into, the State or a place outside the State. 

- In proceedings for an offence under section 7 , 8 or 9 , where an accused has engaged, or 

attempted to engage, in specified conduct in relation to property that is the proceeds of 

criminal conduct, in circumstances in which it is reasonable to conclude that the accused— 

(a) knew or believed the property was the proceeds of criminal conduct, or 

(b) was reckless as to whether or not the property was the proceeds of criminal conduct, 

the accused is presumed to have so known or believed, or been so reckless, unless the court or 

jury, as the case may be, is satisfied, having regard to the whole of the evidence, that there is a 

reasonable doubt that the accused so knew or believed or was so reckless. 

- In proceedings for an offence under section 7 , 8 or 9 , where an accused has engaged in, 

or attempted to engage in, specified conduct in relation to property in circumstances in 
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which it is reasonable to conclude that the property is the proceeds of criminal conduct, 

those circumstances are evidence that the property is the proceeds of criminal conduct. 

- For the purposes of subsection (3), circumstances in which it is reasonable to conclude that 

property is the proceeds of criminal conduct include any of the following: 

(a) the value of the property concerned is, it is reasonable to conclude, out of proportion to 

the income and expenditure of the accused or another person in a case where the 

accused engaged in the specified conduct concerned on behalf of, or at the request of, 

the other person; 

(b) the specified conduct concerned involves the actual or purported purchase or sale of 

goods or services for an amount that is, it is reasonable to conclude, out of proportion 

to the market value of the goods or services (whether the amount represents an 

overvaluation or an undervaluation); 

(c) the specified conduct concerned involves one or more transactions using false names; 

(d) the accused has stated that he or she engaged in the specified conduct concerned on 

behalf of, or at the request of, another person and has not provided information to the 

Garda Síochána enabling the other person to be identified and located; 

(e) where an accused has concealed or disguised the true nature, source, location, 

disposition, movement or ownership of the property, or any rights relating to the 

property, the accused has no reasonable explanation for that concealment or disguise. 

- Nothing in subsection (4) limits the circumstances in which it is reasonable to conclude, 

for the purposes of subsection (3), that property is the proceeds of criminal conduct. 

- Nothing in this section prevents subsections (2) and (3) being applied in the same 

proceedings. 

- Subsections (2) to (6) extend to proceedings for an offence under— 

(a) section 10 , or 

(b) section 7(1) of the Criminal Law Act 1997 of aiding, abetting, counselling or procuring 

the commission of an offence under section 7 , 8 or 9 , and for that purpose any 

reference to an accused in subsections (2) to (6) is to be construed as a reference to a 

person who committed, or is alleged to have committed, the offence concerned. 

- In proceedings for an offence under this Part, or an offence under section 7(1) of the 

Criminal Law Act 1997 referred to in subsection (7)(b), it is not necessary, in order to prove 

that property is the proceeds of criminal conduct, to establish that— 

(a) a particular offence or a particular class of offence comprising criminal conduct was 

committed in relation to the property, or 

(b) a particular person committed an offence comprising criminal conduct in relation to the 

property. 

- In proceedings for an offence under this Part, or an offence under section 7 (1) of the 

Criminal Law Act 1997 referred to in subsection (7)(b), it is not a defence for the accused 

to show that the accused believed the property concerned to be the proceeds of a particular 

offence comprising criminal conduct when in fact the property was the proceeds of another 

offence. 



287 

 

7. Wet- en regelgeving Italië 

 

Codice Penale 

 

Artikel 24 – Multa  

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né 

superiore a euro 50.000 (66, 78, 133-bis). (2)  

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, 

il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.  

 

Artikel 26 – Ammenda  

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, né 

superiore a euro 10.000 (66, 78, 133-bis). 

 

Artikel 240 – Confisca  

1. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (164, 733). 

È sempre ordinata la confisca: 

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte 

utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-

bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 

640-ter e 640-quinquies.  

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce 

reato, anche se non è stata pronunciata condanna. 

2. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si 

applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea 

al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di 

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale.  

3. La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e 

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante 

autorizzazione amministrativa. 

 

Artikel 322ter – Confisca  

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche 

se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca 

(240) dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea 

al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, 

per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.  

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 
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322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che ne costituiscono il 

profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, 

la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto 

profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al 

pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di pubblico servizio (358) o agli altri soggetti indicati 

nell'articolo 322-bis, secondo comma. 

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le 

somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il 

prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. 

 

Artikel 416bis – Associazione di tipo mafioso anche straniere 

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con 

la reclusione da sette a dodici anni.  

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la 

reclusione da nove a quattordici anni. 

3. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne 

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 

controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 

libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  

4. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi 

previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.  

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il 

conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 

tenute in luogo di deposito.  

6. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 

finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei 

commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.  

7. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 

costituiscono l'impiego. 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 

tipo mafioso. 

 

Artikel 600septies – Circostanza attenuante 

La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti 

del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze 

ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di 

prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.  
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Artikel 640quater – Applicabilità dell'articolo 322-ter (1) 

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, 

con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 

sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter. 

 

Ar. 644 – Usura 

1. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, 

per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri 

vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 

30.000.  

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma 

procura a taluno una somma di denaro od altra utlità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per 

la mediazione, un compenso usurario. 

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari 

gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle 

concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque 

sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, 

quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 

4. Per la determinazione del tasso di interesse usuarario si tiene conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla 

erogazione del credito. 

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 

1) se il colpevle ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione 

finanziaria mobiliare; 

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà 

immobiliri; 

3) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 

4) se il reato é commesso in danno di chi svolge attivià imprenditoriale, professionale o artigianale; 

5) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni 

dal momento in cui é cessata l'esecuzione. 

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che 

costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utlità di cui il reo ha 

la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli 

altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al 

risarcimento dei danni. 

 

Artikel 648bis – Riciclaggio 

1. Fuori dei casi di concorso nel reato (110 ss.), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto non colposo (43), ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con 

la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.  
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2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

Artikel 648ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso (110 ss.) nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 

648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 

25.000. 

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

Artikel 648quater – Confisca  

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-

ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che 

appartengano a persone estranee al reato.  

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina 

la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, 

anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. 

3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può 

compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività 

di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca 

a norma dei commi precedenti.  

 

Artikel 722 – Pena accessoria e misura di sicurezza 

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la 

pubblicazione (36) della sentenza. È sempre ordinata la confisca (240) del denaro esposto nel 

giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati. 

 

Codice di procedura penale  

 

Artikel 253 – Oggetto e formalita' del sequestro  

1. L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose 

pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.  

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' 

le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.  

3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia 

giudiziaria delegato con lo stesso decreto.  

4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.  
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Artikel 316 – Presupposti ed effetti del provvedimento  

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento 

della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello 

Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro 

conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti 

in cui la legge ne consente il pignoramento.  

2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni 

civili derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni 

dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.  

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.  

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a 

ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni 

caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. 

 

Artikel 321 – Oggetto del sequestro preventivo  

1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare 

o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del 

pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con 

decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini 

preliminari.  

2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.  

3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato 

quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal 

comma 1. 

 

Artikel 533 – Condanna dell'imputato  

1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna 

applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.  

2. Se la condanna riguarda piu' reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi 

determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di 

pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato 

delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.  

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non 

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la 

sentenza di condanna. 
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Codice Civile 

 

Artikel 2641  

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti 

dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati 

per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione die beni indicati nel 

comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del 

codice penale. 

 

187sexies Decreto-legge 24 februari 1998, n. 58 

 

Testo Unico della Finanza 

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa 

sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad 

oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. 

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone 

cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

44 Decreto-legge 6 juni 2001, n. 380 

 

Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: 

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive 

previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti 

urbanistici e dal permesso di costruire; 

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in 

totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di 

sospensione; 

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva 

di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si 

applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, 

archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del 

permesso. 

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone 

la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto 

della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui 

territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione 

nei registri immobiliari. 

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di 

realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, 

eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. 
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186 Decreto-legge 30 april 1992, n.285 

 

Nuovo Codice della Strada 

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: 

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 (3) a euro 2.125 (3), 

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non 

superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato 

un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per 

litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; 

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato 

accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea 

al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è 

sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con 

la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata 

applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il 

quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. 

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al 

comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il 

fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona 

estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato 

un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo 

quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la 

patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione 

monocratica. 

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano 

anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non 

possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato 

dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore 

di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono 

interamente a carico del trasgressore. 

2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 

commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 
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2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non 

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si 

operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che 

ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo 

contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di 

cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive 

fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 

l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, 

anche attraverso apparecchi portatili. 

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso 

d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si 

trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia 

stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o 

comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal 

regolamento. 

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del 

tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 

12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali 

fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa 

certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza 

dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo 

precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto 

agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti 

di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma 

sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui 

all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis 

dell'articolo 187. 

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 

alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza 

ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 

3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato 

di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le 

stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a 

persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della 

patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni 

del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il 

medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente 

di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
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8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 

2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, 

comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si 

sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della 

patente di guida fino all'esito della visita medica. 

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 

alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai 

commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito 

della visita medica di cui al comma 8. 

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e 

pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione 

da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto 

legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione 

di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della 

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti 

o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle 

dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione 

penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare 

l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 

del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a 

quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 

250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di 

pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione 

alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo 

sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno 

che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli 

obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice 

dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 

666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della 

violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della 

sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. 

Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. 

 

11 Legge 16 maart 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale 

 

Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente 

1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che 

costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la 

confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per 

interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. 

In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli 

altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le 
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somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al 

prodotto, al profitto o al prezzo del reato. 

 

301 Legge 23 januari 1973, n. 43 

 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 

1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.  

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino 

adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne 

la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che 

siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza 

in mare.  

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto 

appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere 

l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora 

l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati 

vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.  

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su 

richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale. 

 

Artikel 12-sexies Decreto-Legge 8 juni 1992, n. 306 

 

 Ipotesi particolari di confisca 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo 

scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, ((452-

quater, 452-octies, primo comma,)) 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 

600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 

600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo 

comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356, ((o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,)) 

ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei 

beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche 

per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi 

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla 

propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in 
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caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione 

dell'ordine costituzionale.  

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della 

pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso 

avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di 

agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato 

condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo 

comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 

n. 43.  

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-

ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le 

disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 

successive modificazioni.  

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, 

dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di 

denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche 

per interposta persona .  

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di 

applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 

taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo 

comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto 

e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309.  

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con 

quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un 

amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e 

all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone 

nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con 

essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.  

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 

2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la 

confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui 

al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.  
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4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano 

ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri 

casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, 

comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria 

nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo 

dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi 

secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque 

salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.  

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti 

gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del 

presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal 

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 

82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, 

recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il 

Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' 

per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o 

il risarcimento dei danni conseguenti al reato.  

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al 

comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere 

adottato. 

 

Codice Antimafia 

 

Artikel 17 – Titolarita' della proposta  

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della 

Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal 

direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al 

presente titolo.  

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della 

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della 

Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle 

udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di 

pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il 

tribunale competente.  

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle 

misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono 

esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 

 



299 

 

Artikel 18 – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto  

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate 

disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' 

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di 

prevenzione.  

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del 

soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli 

eredi o comunque degli aventi causa.  

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato anche in caso di morte del 

soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di 

applicazione della misura di prevenzione puo' essere proposta nei riguardi dei successori a titolo 

universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.  

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato o proseguito anche in caso di 

assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di 

prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora 

dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' 

illecite o ne costituiscano il reimpiego. 5. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o 

proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' 

vigilata. 

 

Artikel 20 – Sequestro  

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona 

nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, 

quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta 

ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto 

di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.  

2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura 

di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali 

l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.  

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi 

acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 

 

Artikel 22 – Provvedimenti d'urgenza  

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca 

vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, 

unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della 

misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione 

dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla 

richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro 

trenta giorni dalla proposta.  

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati 

di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il 

sequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' 
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convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del 

procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri 

beni che potrebbero formare oggetto di confisca. 

 

Artikel 24 – Confisca  

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato 

il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta 

persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore 

sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' 

economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il 

reimpiego.  

2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in 

possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o 

compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del 

tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti 

e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini 

di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.  

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di 

prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di 

prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le 

disposizioni del presente titolo. 

 

Artikel 25 – Sequestro o confisca per equivalente  

1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o 

svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, 

il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente 

si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima 

dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. 

 

Artikel 29 – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale  

1. L'azione di prevenzione puo' essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio 

dell'azione penale. 
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8. Internationaal en Europeesrechtelijk instrumentarium 

 

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 

psychotrope stoffen 1988 

 

Artikel 5 – Confiscatie  

1. Elke Partij neemt de maatregelen die nodig zijn om confiscatie mogelijk te maken: 

a. van opbrengsten verworven uit in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, strafbaar gestelde 

feiten, of van voorwerpen waarvan de waarde overeenkomt met die van deze opbrengsten; 

b. van verdovende middelen en psychotrope stoffen, materialen en benodigdheden of andere 

hulpmiddelen die worden of zijn bestemd om op enigerlei wijze te worden gebruikt bij het begaan 

van in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, strafbaar gestelde feiten. 

2. Elke Partij neemt de maatregelen die nodig zijn om haar bevoegde autoriteiten in staat te stellen 

opbrengsten, voorwerpen, hulpmiddelen of andere in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken 

te identificeren, op te sporen en te bevriezen of in beslag te nemen, teneinde eventueel tot 

confiscatie te kunnen overgaan. 

3. Ter uitvoering van de in dit artikel bedoelde maatregelen kent elke Partij haar rechters of andere 

bevoegde autoriteiten de bevoegdheid toe te bevelen dat bankdossiers, financiële bescheiden en 

commerciële dossiers ter beschikking worden gesteld of in beslag worden genomen. Een Partij 

kan niet het bankgeheim inroepen als grond om te weigeren te handelen volgens de bepalingen 

van dit lid. 

4. 

a. Naar aanleiding van een verzoek ingevolge dit artikel door een andere Partij die rechtsmacht 

heeft over een in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, strafbaar gesteld feit dient de Partij op 

het grondgebied waarvan opbrengsten, voorwerpen, hulpmiddelen of andere in het eerste lid van 

dit artikel bedoelde zaken zich bevinden: 

(i) het verzoek voor te leggen aan haar bevoegde autoriteiten teneinde een bevel tot confiscatie te 

verkrijgen en, indien dit bevel wordt verleend, dat ten uitvoer te leggen; of 

(ii) aan haar bevoegde autoriteiten een bevel tot confiscatie voor te leggen dat door de verzoekende 

Partij in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel is uitgevaardigd, teneinde dit bevel ten 

uitvoer te leggen in de mate waarin die wordt verzocht, voor zover het betreft opbrengsten, 

voorwerpen, hulpmiddelen of andere in het eerste lid bedoelde zaken, die zich bevinden op het 

grondgebied van de aangezochte Partij. 

b. Naar aanleiding van een verzoek ingevolge dit artikel door een andere Partij die rechtsmacht 

heeft met betrekking tot een in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, strafbaar gesteld feit, 

neemt de aangezochte Partij maatregelen om opbrengsten, voorwerpen, hulpmiddelen of andere in 

het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken te identificeren, op te sporen en te bevriezen of in 

beslag te nemen, teneinde eventueel tot confiscatie te kunnen overgaan, hetzij krachtens een bevel 

van de verzoekende Partij, hetzij, op grond van een verzoek krachtens letter a van dit lid, krachtens 

een bevel van de aangezochte Partij. 

(i) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (a)(i) van dit lid: een beschrijving van de 

voorwerpen die dienen te worden geconfisqueerd en een uiteenzetting van de feiten waarop het 
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verzoek berust, die toereikend is om de aangezochte Partij in staat te stellen krachtens haar 

nationale wetgeving het bevel tot confiscatie te doen uitgaan; 

(ii) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (a) (ii): een in rechte toegestaan afschrift 

van het bevel tot confiscatie waarop het verzoek berust zoals dat is uitgevaardigd door de 

verzoekende Partij, een uiteenzetting van de feiten, en gegevens betreffende de mate waarin 

tenuitvoerlegging van het bevel wordt verzocht; 

(iii) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (b): een uiteenzetting van de feiten waarop 

het verzoek berust en een beschrijving van de handelingen waarom wordt verzocht. 

c. De beslissingen of maatregelen voorzien in de letters a en b van dit lid worden door de 

aangezochte Partij genomen, in overeenstemming met en met inachtneming van de bepalingen van 

haar nationale wetgeving, van haar procedureregels, of van bilaterale of multilaterale verdragen, 

overeenkomsten of regelingen waaraan zij jegens de verzoekende Partij is gebonden. 

d. De bepalingen van artikel 7, zesde tot en met negentiende lid, zijn mutatis mutandis van 

toepassing. Naast de in artikel 7, tiende lid, gespecificeerde gegevens dienen verzoeken ingevolge 

dit artikel het volgende te bevatten: 

(i) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (a)(i) van dit lid: een beschrijving van de 

voorwerpen die dienen te worden geconfisqueerd en een uiteenzetting van de feiten waarop het 

verzoek berust, die toereikend is om de aangezochte Partij in staat te stellen krachtens haar 

nationale wetgeving het bevel tot confiscatie te doen uitgaan; 

(ii) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (a) (ii): een in rechte toegestaan afschrift 

van het bevel tot confiscatie waarop het verzoek berust zoals dat is uitgevaardigd door de 

verzoekende Partij, een uiteenzetting van de feiten, en gegevens betreffende de mate waarin 

tenuitvoerlegging van het bevel wordt verzocht; 

(iii) in het geval van een verzoek zoals bedoeld in letter (b): een uiteenzetting van de feiten waarop 

het verzoek berust en een beschrijving van de handelingen waarom wordt verzocht. 

e. Elke Partij verstrekt de Secretaris-Generaal de tekst van al haar wetten en regelingen waarmede 

uitvoering aan dit lid wordt gegeven en de tekst van alle wijzigingen die later in deze wetten en 

regelingen worden aangebracht. 

f. Indien een Partij het verkiest het nemen van de in de letters a en b van dit lid bedoelde 

maatregelen afhankelijk te stellen van het bestaan van een desbetreffend verdrag, dient die Partij 

dit Verdrag te beschouwen als de noodzakelijke en voldoende verdragsgrondslag. 

g. De Partijen streven ernaar bilaterale en multilaterale verdragen en overeenkomsten te sluiten en 

regelingen te treffen om de doeltreffendheid van de internationale samenwerking ingevolge dit 

artikel te vergroten. 

5. 

a. Met opbrengsten of voorwerpen die door een Partij ingevolge het eerste lid of het vierde lid van 

dit artikel zijn geconfisqueerd, wordt door die Partij gehandeld overeenkomstig haar nationale 

wetgeving en bestuurlijke procedures. 

b. Wanneer een Partij handelt op verzoek van een andere Partij in overeenstemming met dit artikel, 

kan een Partij in het bijzonder overwegen overeenkomsten te sluiten aangaande: 

(i) het afdragen van de waarde van deze opbrengsten en voorwerpen, of van gelden verworven uit 

de verkoop van deze opbrengsten en voorwerpen, of een aanmerkelijk deel hiervan, aan 
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intergouvernementele organen die zich in het bijzonder bezighouden met de bestrijding van 

sluikhandel in en misbruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen; 

(ii) het met andere Partijen, periodiek of van geval tot geval, delen van deze opbrengsten en 

voorwerpen, of van uit de verkoop van deze opbrengsten of voorwerpen verworven gelden, in 

overeenstemming met haar nationale wetgeving, bestuurlijke procedures, dan wel bilaterale of 

multilaterale overeenkomsten die voor dit doel zijn aangegaan. 

6. 

a. Indien opbrengsten in andere voorwerpen zijn omgezet, worden in plaats van de opbrengsten 

deze voorwerpen onderworpen aan de in dit artikel bedoelde maatregelen. 

b. Indien opbrengsten met uit wettige bronnen verworven voorwerpen zijn vermengd, worden deze 

voorwerpen, onverminderd bevoegdheden tot inbeslagneming of bevriezing, geconfisqueerd tot 

de hoogte van de getaxeerde waarde van de vermengde opbrengsten. 

c. Inkomsten of andere voordelen verworven uit: 

(i) opbrengsten; 

(ii) voorwerpen waarin de opbrengsten zijn omgezet; 

(iii) voorwerpen waarmede de opbrengsten zijn vermengd 

worden eveneens aan de in dit artikel bedoelde maatregelen onderworpen, op dezelfde wijze en in 

dezelfde mate als opbrengsten. 

7. Elke Partij kan bepalen dat de bewijslast wordt omgedraaid ten aanzien van de wettige oorsprong 

van vermeende opbrengsten of andere voorwerpen die vatbaar zijn voor confiscatie, in de mate 

waarin zulks strookt met de beginselen van haar nationale wetgeving en met de aard van de 

gerechtelijke en andere procedures. 

8. De bepalingen van dit artikel mogen niet zo worden uitgelegd dat daardoor de rechten van 

derden te goeder trouw worden geschaad. 

9. Geen enkele bepaling van dit artikel doet afbreuk aan het beginsel dat de hierin bedoelde 

maatregelen worden omschreven en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met en met 

inachtneming van de bepalingen van het nationale recht van een Partij. 

 

Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad 2000 

 

Artikel 12. Confiscatie en inbeslagneming 

1. De Staten die partij zijn, nemen in de ruimst mogelijke mate binnen hun nationale rechtsstelsels 

de maatregelen die nodig kunnen zijn om de confiscatie mogelijk te maken van: 

a. opbrengsten van misdaad afkomstig van strafbare feiten die onder dit Verdrag vallen of goederen 

waarvan de waarde overeenkomt met die van dergelijke opbrengsten; 

b. goederen, benodigdheden of andere hulpmiddelen gebruikt of bedoeld voor gebruik bij de 

strafbare feiten die onder dit Verdrag vallen. 

2. De Staten die partij zijn, nemen de maatregelen die nodig kunnen zijn om de identificatie, 

opsporing, bevriezing of inbeslagneming van een in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaak ten 

behoeve van mogelijke confiscatie. 

3. Indien de opbrengsten van misdaad geheel of gedeeltelijk zijn veranderd of omgezet in andere 

goederen, zijn de in dit artikel bedoelde maatregelen van toepassing op dergelijke goederen in 

plaats van op de opbrengsten.  
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4. Indien de opbrengsten van misdaad zijn vermengd met goederen van rechtmatige herkomst, zijn 

deze goederen, onverminderd bevoegdheden met betrekking tot bevriezing of inbeslagneming, 

onderhevig aan confiscatie tot de geschatte waarde van de vermengde opbrengsten. 

5. Inkomsten of andere voordelen verkregen uit de opbrengsten van misdaad, van goederen waarin 

de opbrengsten van misdaad zijn veranderd of omgezet of van goederen waarmee de opbrengsten 

van misdaad zijn vermengd zijn op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de opbrengsten van 

misdaad onderhevig aan de in dit artikel bedoelde maatregelen. 

6. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 13 van dit Verdrag, machtigt elke Staat die 

partij is zijn rechters en andere bevoegde autoriteiten te bevelen dat bancaire, financiële of 

zakelijke dossiers ter beschikking worden gesteld of in beslag worden genomen. Staten die partij 

zijn, beroepen zich niet op het bankgeheim teneinde te weigeren op te treden overeenkomstig de 

bepalingen van dit lid. 

7. De Staten die partij zijn, kunnen de mogelijkheid overwegen te eisen dat een dader de 

rechtmatige herkomst aantoont van vermeende opbrengsten van misdaad of andere goederen die 

onderhevig zijn aan confiscatie, voorzover een dergelijke eis verenigbaar is met de beginselen van 

hun nationale recht en met de aard van de gerechtelijke en andere procedures. 

8. De bepalingen van dit artikel mogen niet zodanig worden uitgelegd dat zij afbreuk doen aan de 

rechten van derden die te goeder trouw zijn. 

9. Geen enkele bepaling van dit artikel tast het beginsel aan dat de maatregelen waarnaar het 

verwijst worden vastgesteld en uitgevoerd in overeenstemming met en met inachtneming van de 

bepalingen van het nationale recht van een Staat die partij is. 

 

Artikel 13. Internationale samenwerking ten behoeve van confiscatie 

1. Een Staat die partij is, die een verzoek heeft ontvangen van een andere Staat die partij is met 

rechtsmacht over een onder dit Verdrag vallend strafbaar feit, tot confiscatie van opbrengsten van 

misdaad, goederen, benodigdheden of andere hulpmiddelen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, 

van dit Verdrag, die zich op zijn grondgebied bevinden, stuurt, voorzover dat mogelijk is binnen 

zijn nationale rechtsstelsel: 

a. het verzoek aan zijn bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van een bevel tot 

confiscatie en, indien een dergelijk bevel wordt verleend, voert dit uit; of 

b. aan zijn bevoegde autoriteiten, met de bedoeling dit naar de mate waarin verzocht is ten uitvoer 

te brengen, een bevel tot confiscatie, dat is uitgevaardigd door een rechter op het grondgebied van 

de verzoekende Staat die partij is, overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van dit Verdrag, voorzover 

dat betrekking heeft op opbrengsten van misdaad, goederen, benodigdheden of andere 

hulpmiddelen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, en die zich bevinden op het grondgebied van de 

aangezochte Staat die partij is. 

2. Naar aanleiding van een verzoek van een andere Staat die partij is met rechtsmacht over een 

strafbaar feit dat onder dit Verdrag valt, neemt de aangezochte Staat die partij is maatregelen voor 

het identificeren, opsporen en bevriezen of in beslag nemen van opbrengsten van misdaad, 

goederen, benodigdheden of andere hulpmiddelen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van dit 

Verdrag ten behoeve van de mogelijke confiscatie hetzij krachtens bevel van de verzoekende Staat 

die partij is, hetzij naar aanleiding van een verzoek overeenkomstig het eerste lid van dit artikel 

door de aangezochte Staat die partij is. 
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3. De bepalingen van artikel 18 van dit Verdrag zijn van overeenkomstige toepassing op dit artikel. 

Aanvullend op de in artikel 18, vijftiende lid, omschreven informatie, bevatten verzoeken die 

worden gedaan uit hoofde van dit artikel: 

a. in het geval van een verzoek dat betrekking heeft op het eerste lid, onderdeel a van dit artikel, 

een beschrijving van de te confisceren goederen en een uiteenzetting van de feiten waarop de 

verzoekende Staat die partij is zich baseert die de aangezochte Staat die partij is voldoende in staat 

stellen om het bevel overeenkomstig zijn nationale recht aan te vragen; 

b. in het geval van een verzoek dat betrekking heeft op het eerste lid, onderdeel b van dit artikel, 

een wettig toelaatbaar afschrift van een confiscatiebevel waarop het verzoek is gebaseerd, 

afgegeven door de verzoekende Staat die partij is, een uiteenzetting van de feiten en informatie 

over de mate waarin om uitvoering van het bevel wordt verzocht; 

c. in het geval van een verzoek dat betrekking heeft op het tweede lid van dit artikel, een 

uiteenzetting van de feiten waarop de verzoekende Staat die partij is zich baseert en een 

beschrijving van de verzochte maatregelen. 

4. De besluiten of maatregelen zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, worden 

genomen door de aangezochte Staat die partij is overeenkomstig en met inachtneming van de 

bepalingen van zijn nationale recht en zijn procedureregels of een bilateraal of multilateraal 

verdrag, een bilaterale of multilaterale overeenkomst of regeling waaraan hij gebonden kan zijn 

ten aanzien van de verzoekende Staat die partij is. 

5. Elke Staat die partij is, verstrekt de tekst van zijn wetten en voorschriften die gevolg geven aan 

dit artikel en van alle latere wijzigingen van die wetten en voorschriften of een beschrijving 

daarvan aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.  

6. Indien een Staat die partij is, verkiest de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde 

maatregelen afhankelijk te maken van het bestaan van een verdrag ter zake, beschouwt die Staat 

die partij is dit Verdrag als de vereiste en toereikende verdragsbasis. 

7. Medewerking krachtens dit artikel kan worden geweigerd door een Staat die partij is, wanneer 

het strafbaar feit waarop het verzoek betrekking heeft geen strafbaar feit is dat onder dit Verdrag 

valt. 

8. De bepalingen van dit artikel mogen niet zodanig worden uitgelegd dat zij afbreuk doen aan de 

rechten van derden die te goeder trouw zijn. 

9. De Staten die partij zijn, overwegen bilaterale of multilaterale verdragen, overeenkomsten of 

regelingen te sluiten teneinde de doeltreffendheid van de ingevolge dit artikel verleende 

internationale medewerking te verhogen. 

 

Artikel 14. Afhandeling van geconfisceerde opbrengsten van misdaad of goederen 

1. Opbrengsten van misdaad of goederen die zijn geconfisceerd door een Staat die partij is 

ingevolge de artikelen 12 of 13, eerste lid, van dit Verdrag, worden afgehandeld door die Staat die 

partij is, in overeenstemming met zijn nationale recht en administratieve procedures. 

2. Indien handelend naar aanleiding van het verzoek van een andere Staat die partij is 

overeenkomstig artikel 13 van dit Verdrag, nemen de Staten die partij zijn, voorzover dit is 

toegestaan door hun nationale recht en indien daarom is verzocht, met voorrang de teruggave van 

de geconfisceerde opbrengsten van misdaad of goederen aan de verzoekende Staat die partij is in 
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overweging, opdat deze de slachtoffers van de misdaad schadeloos kan stellen of deze opbrengsten 

van misdaad of goederen kan teruggeven aan hun rechtmatige eigenaren. 

3. Indien handelend naar aanleiding van het verzoek van een andere Staat die partij is, 

overeenkomstig de artikelen 12 en 13 van dit Verdrag, kan een Staat die partij is bijzondere 

aandacht schenken aan het sluiten van overeenkomsten of regelingen inzake: 

a. het overmaken van de waarde van dergelijke opbrengsten van misdaad of goederen of fondsen 

afkomstig uit de verkoop van dergelijke opbrengsten van misdaad of goederen of een deel daarvan, 

naar een overeenkomstig artikel 30, tweede lid, onderdeel c, van dit Verdrag aangewezen rekening 

en aan intergouvernementele lichamen die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van 

georganiseerde misdaad; 

b. het, regelmatig of ad hoc, delen met andere Staten die partij zijn, van dergelijke opbrengsten 

van misdaad of goederen, of fondsen afkomstig uit de verkoop van dergelijke opbrengsten van 

misdaad of goederen, in overeenstemming met zijn nationale recht of administratieve procedures. 

 

Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en 

de confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en terrorismefinanciering (2005) (vervangt 

tussen ratificerende staten de voorloper van 1990) 

 

Artikel 23. Verplichting tot confiscatie 

1. Een Partij die van een andere Partij een verzoek om confiscatie heeft ontvangen betreffende 

hulpmiddelen of opbrengsten die zich op haar grondgebied bevinden, dient: 

a. het door een rechter van de verzoekende Partij gegeven bevel tot confiscatie ten uitvoer leggen 

met betrekking tot die hulpmiddelen of opbrengsten; of 

b. het verzoek voorleggen aan haar bevoegde autoriteiten, teneinde een bevel tot confiscatie te 

verkrijgen, en het bevel ten uitvoer te leggen, indien het wordt gegeven. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, van dit artikel is elke Partij indien 

noodzakelijk, bevoegd een procedure tot confiscatie in te stellen krachtens haar eigen wetgeving. 

3. De bepalingen van het eerste lid van dit artikel zijn ook van toepassing op confiscatie bestaande 

in de verplichting een geldbedrag te betalen dat overeenkomt met de waarde van de opbrengsten, 

indien zich op het grondgebied van de aangeachte Partij voorwerpen bevinden waarop de 

confiscatie ten uitvoer kan worden gelegd. In dat geval ziet de aangezochte Partij, wanneer zij 

overgaat tot de tenuitvoerlegging van de confiscatie overeenkomstig het eerste lid, erop toe dat de 

vordering, indien geen betaling wordt verkregen, wordt verhaald op voorwerpen die voor dat doel 

beschikbaar zijn. 

4. Indien een verzoek om confiscatie betrekking heeft op een bepaald voorwerp, kunnen de Partijen 

overeenkomen dat de aangezochte Partij kan overgaan tot confiscatie in de vorm van een 

verplichting een geldbedrag te betalen dat overeenkomt met de waarde van het voorwerp. 

5. De Partijen werken, overeenkomstig hun nationale recht, in zo ruim mogelijke mate samen met 

de Partijen die verzoeken om de tenuitvoerlegging van maatregelen die vergelijkbaar zijn met 

confiscatie en resulteren in de afneming van voorwerpen, doch welke geen strafrechtelijke sancties 

zijn, voor zover dergelijke maatregelen in verband met een strafbaar feit zijn bevolen door een 

gerechtelijke autoriteit van de verzoekende Partij, en op voorwaarde dat is vastgesteld dat de 

voorwerpen opbrengsten of andere voorwerpen zijn in de zin van artikel 5 van dit Verdrag. 
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Artikel 24. Tenuitvoerlegging van confiscatie 

1. De procedures voor het bewerkstelligen en tenuitvoerleggen van confiscatie krachtens artikel 

23 worden beheerst door de wetgeving van de aangezochte Partij. 

2. De aangezochte Partij is gebonden aan de vaststelling van de feiten, voorzover deze zijn 

uiteengezet in een veroordeling of rechterlijke uitspraak van de verzoekende Partij, of voor zover 

deze veroordeling of rechterlijke uitspraak impliciet daarop is gegrond. 

3. Elke Staat of de Europese Gemeenschap kan op het tijdstip van ondertekening of bij de 

nederlegging van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, door 

middel van een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, verklaren 

dat het tweede lid van dit artikel uitsluitend van toepassing is met inachtneming van zijn of haar 

grondwettelijke bepalingen en de fundamentele beginselen van zijn of haar rechtsstelsel. 

4. Indien de confiscatie bestaat in de verplichting een geldbedrag te betalen, zet de bevoegde 

autoriteit van de aangezochte Partij dit bedrag om in haar eigen munteenheid tegen de wisselkoers 

die geldt op het tijdstip waarop de beslissing om tot confiscatie over te gaan wordt genomen. 

5. In het geval bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, heeft alleen de verzoekende Partij het 

recht uitspraak te doen over een verzoek om herziening van het bevel tot confiscatie.  

 

Artikel 25. Geconfisqueerde voorwerpen 

1. De aangezochte Partij beschikt over de krachtens artikelen 23 en 24 van dit Verdrag 

geconfisqueerde voorwerpen in overeenstemming met haar nationale recht en administratieve 

procedures. 

2. Indien handelend naar aanleiding van het verzoek van een andere Partij, overeenkomstig de 

artikelen 23 en 24 van dit Verdrag, nemen de Partijen, voorzover dit is toegestaan door hun 

nationale recht en indien daarom is verzocht, met voorrang de teruggave van de geconfisqueerde 

voorwerpen aan de verzoekende Partij in overweging, opdat deze de slachtoffers van het misdrijf 

schadeloos kan stellen of deze voorwerpen kan teruggeven aan hun rechtmatige eigenaren. 

3. Indien handelend naar aanleiding van het verzoek van een andere Partij in overeenkomstig de 

artikelen 23 en 24 van dit Verdrag, kan een Partij bijzondere aandacht schenken aan het sluiten 

van overeenkomsten of regelingen inzake het op structurele basis, danwel van geval tot geval, met 

andere Partijen delen van voorwerpen in overeenstemming met haar nationale recht of 

administratieve procedures. 
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Artikel 26. Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging en maximum bedrag voor confiscatie 

1. Een verzoek om confiscatie gedaan uit hoofde van de artikelen 23 en 24 laat de bevoegdheid 

van de verzoekende Partij om het bevel tot confiscatie zelf ten uitvoer te leggen onverlet. 

2. Geen enkele bepaling van dit Verdrag mag zodanig worden uitgelegd dat daardoor de totale 

waarde van de geconfisqueerde voorwerpen hoger zou zijn dan het in het bevel tot confiscatie 

genoemde bedrag. Indien een Partij het mogelijk acht dat zulks geschiedt, treden de betrokken 

Partijen met elkaar in overleg teneinde een dergelijk gevolg te voorkomen. 

 

Artikel 27. Lijfsdwang 

De aangezochte Partij mag geen lijfsdwang of enige andere vrijheid beperkende maatregel 

opleggen naar aanleiding van een verzoek uit hoofde van artikel 23, indien de verzoekende Partij 

zulks in het verzoek heeft aangegeven. 

 

Kaderbesluit 2003/577/JBZ inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing van 

voorwerpen of bewijsstukken 

 

Artikel 4. Toezending van beslissingen tot bevriezing 

1. Elke beslissing tot bevriezing in de zin van dit kaderbesluit, vergezeld van het in artikel 9 

bedoelde certificaat, wordt door de rechterlijke autoriteit die haar heeft gegeven, op een dusdanige 

wijze rechtstreeks toegezonden aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde rechterlijke autoriteit 

dat in alle gevallen een schriftelijk document kan worden voorgelegd op grond waarvan de 

tenuitvoerleggingsstaat de echtheid kan vaststellen. 

2. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen vóór de in artikel 14, lid 1, genoemde datum in een 

verklaring meedelen dat de beslissing tot bevriezing, vergezeld van het bedoelde certificaat, via 

een door hen in die verklaring genoemde centrale autoriteit of autoriteiten moet worden 

toegezonden. Een dergelijke verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd door een latere 

verklaring of worden ingetrokken. Elke verklaring of intrekking wordt neergelegd bij het 

secretariaat-generaal van de Raad; de Commissie wordt hiervan in kennis gesteld. Deze lidstaten 

kunnen te allen tijde door een nieuwe verklaring het toepassingsgebied van zo'n verklaring 

beperken teneinde de toepassing van lid 1 te verruimen. Zij moeten zulks doen wanneer de 

bepalingen inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 

voor hen in werking treden. 

3. Als de voor tenuitvoerlegging bevoegde rechterlijke autoriteit niet bekend is, verzoekt de 

rechterlijke autoriteit van de beslissingsstaat langs alle mogelijke kanalen, waaronder de 

contactpunten van het Europees justitieel netwerk (1), de tenuitvoerleggingsstaat om inlichtingen. 

4. Wanneer de rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat die een beslissing tot bevriezing 

ontvangt, geen rechtsmacht heeft om deze beslissing te erkennen en de nodige maatregelen te 

nemen om haar ten uitvoer te leggen, zendt zij de beslissing ambtshalve toe aan de voor 

tenuitvoerlegging bevoegde rechterlijke autoriteit en stelt zij de rechterlijke autoriteit in de 

beslissingsstaat die de beslissing heeft gegeven, hiervan in kennis. 
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Artikel 5. Erkenning en onmiddellijke tenuitvoerlegging 

1. De bevoegde rechterlijke autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat erkennen elke 

overeenkomstig artikel 4 toegezonden beslissing tot bevriezing zonder verdere formaliteiten en 

nemen de nodige maatregelen voor de onmiddellijke tenuitvoerlegging daarvan op dezelfde wijze 

als met betrekking tot een door een autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat gegeven beslissing tot 

bevriezing, tenzij die autoriteit een van de in artikel 7 genoemde gronden aanvoert om de beslissing 

niet te erkennen of niet ten uitvoer te leggen, dan wel een van de in artikel 8 genoemde gronden 

voor uitstel. 

Telkens wanneer moet worden gewaarborgd dat de verkregen bewijsstukken geldig zijn en 

voorzover deze formaliteiten en procedures niet strijdig zijn met de grondbeginselen van het recht 

van de tenuitvoerleggingsstaat neemt de rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat ook 

de formaliteiten en procedures in acht die door de bevoegde rechterlijke autoriteit van de 

beslissingsstaat uitdrukkelijk zijn aangegeven in de beslissing tot bevriezing. 

Aan de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat wordt onverwijld op een dusdanige wijze kennis 

gegeven van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot bevriezing dat in alle gevallen een 

schriftelijk document kan worden voorgelegd. 

2. Alle aanvullende dwangmaatregelen waartoe de beslissing tot bevriezing noopt, worden 

genomen volgens de toepasselijke procedurele regels van de tenuitvoerleggingsstaat. 

3. Zo spoedig mogelijk en, indien mogelijk, binnen 24 uur na de ontvangst van een beslissing tot 

bevriezing, nemen de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat een besluit 

over de beslissing tot bevriezing en delen zij dat besluit mee. 

 

Artikel 6. Duur van de bevriezing 

1. De bevriezing van de voorwerpen wordt in de tenuitvoerleggingsstaat gehandhaafd totdat de 

tenuitvoerleggingsstaat definitief aan het in artikel 10, lid 1, onder a) of b), bedoelde verzoek heeft 

voldaan. 

2. De beslissingsstaat gehoord hebbende, kan de tenuitvoerleggingsstaat evenwel overeenkomstig 

zijn nationale wetgeving en praktijken naar gelang van de concrete omstandigheden van de zaak 

passende voorwaarden stellen om de duur van de bevriezing van de voorwerpen te beperken. 

Indien de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig deze voorwaarden intrekking van de maatregel 

overweegt, stelt hij de beslissingsstaat daarvan in kennis en geeft hij hem de gelegenheid 

opmerkingen te maken. 

3. De rechterlijke autoriteiten van de beslissingsstaat geven de rechterlijke autoriteiten van de 

tenuitvoerleggingsstaat onverwijld kennis van de intrekking van de beslissing tot bevriezing. In 

dat geval trekt de tenuitvoerleggingsstaat de maatregel zo spoedig mogelijk in. 

 

Artikel 7. Gronden voor niet-erkenning of niet-tenuitvoerlegging 

1. De bevoegde rechterlijke autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat kunnen de erkenning of de 

tenuitvoerlegging van de beslissing tot bevriezing alleen weigeren: 

a) indien het in artikel 9 bedoelde certificaat niet wordt overgelegd, onvolledig is of kennelijk niet 

met de beslissing tot bevriezing overeenstemt; 

b) in geval van een voorrecht of een immuniteit uit hoofde van het recht van de 

tenuitvoerleggingsstaat, waardoor de beslissing tot bevriezing niet ten uitvoer kan worden gelegd; 
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c) indien uit de informatie die in het certificaat wordt verstrekt, zonder meer blijkt dat het verlenen 

van rechtshulp krachtens artikel 10 voor het strafbare feit waarvoor de beslissing tot bevriezing is 

gegeven, het „ne bis in idem”-beginsel zou schenden; 

d) indien, in één van de in artikel 3, lid 4, bedoelde gevallen, het feit dat aan de beslissing tot 

bevriezing ten grondslag ligt, naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar is; terzake 

van retributies en belastingen, douane en deviezen mag de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

bevriezing niet worden geweigerd op grond van het feit dat de tenuitvoerleggingsstaat niet dezelfde 

soort retributies of belastingen heft of niet dezelfde soort regelgeving inzake retributies, 

belastingen, douane en deviezen kent als de beslissingsstaat. 

2. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval kan de bevoegde rechterlijke autoriteit: 

a) een termijn bepalen waarbinnen het certificaat moet worden overgelegd, aangevuld of 

gecorrigeerd, of 

b) een gelijkwaardig document aanvaarden, of 

c) de beslissingsstaat van deze verplichting ontslaan, indien zij zich voldoende geïnformeerd acht. 

3. Elke beslissing tot niet-erkenning of niet-tenuitvoerlegging wordt onverwijld genomen en op 

een dusdanige wijze ter kennis gebracht van de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de 

beslissingsstaat dat in alle gevallen een schriftelijk document kan worden voorgelegd. 

4. Ook indien de beslissing tot bevriezing in de praktijk onmogelijk ten uitvoer kan worden gelegd 

omdat het betrokken voorwerp of bewijsstuk is verdwenen of vernietigd of niet kan worden 

gevonden op de in het certificaat aangegeven plaats of omdat de plaats waar het voorwerp of bewijs 

stuk zich bevindt niet nauwkeurig genoeg is aangegeven, zulks zelfs na raadpleging van de 

beslissingsstaat, worden de bevoegde rechterlijke autoriteiten van de beslissingsstaat daarvan 

onverwijld in kennis gesteld. 

 

Artikel 8. Gronden voor uitstel van tenuitvoerlegging 

1. De bevoegde rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van een overeenkomstig artikel 4 

toegezonden beslissing tot bevriezing uitstellen: 

a) indien de tenuitvoerlegging een lopend strafrechtelijk onderzoek kan schaden, zolang zij dat 

nodig acht; 

b) indien met betrekking tot de voorwerpen of bewijsstukken in kwestie reeds een beslissing tot 

bevriezing in een strafrechtelijke procedure is gegeven, zolang deze beslissing niet is ingetrokken; 

c) indien, in geval van een beslissing tot bevriezing van voorwerpen met het oog op de latere 

confiscatie ervan, met betrekking tot die voorwerpen in de loop van een andere procedure in de 

tenuitvoerleggingsstaat reeds een beslissing is gegeven en zolang deze beslissing niet is 

ingetrokken. Deze bepaling is echter alleen van toepassing indien deze beslissing voorrang heeft 

boven latere nationale beslissingen tot bevriezing in een strafrechtelijke procedure krachtens het 

nationale recht. 

2. Aan de bevoegde rechterlijke autoriteit van de beslissingsstaat wordt op een dusdanige wijze 

onverwijld kennis gegeven van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

bevriezing, met inbegrip van de gronden voor het uitstel en, zo mogelijk, de verwachte duur van 

het uitstel, dat in alle gevallen een schriftelijk document kan worden voorgelegd. 

3. Zodra de gronden voor uitstel zijn vervallen, neemt de bevoegde rechterlijke autoriteit 

onverwijld de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot bevriezing en 
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stelt zij de bevoegde rechterlijke autoriteit in de beslissingsstaat daarvan op een dusdanige wijze 

in kennis dat in alle gevallen een schriftelijk document kan worden voorgelegd. 

4. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat geeft de bevoegde rechterlijke 

autoriteit van de beslissingsstaat kennis van alle andere beperkende maatregelen die op het 

betrokken voorwerp van toepassing zijn. 

 

Artikel 9. Certificaat 

1. Het certificaat, waarvan het model in de bijlage staat, wordt ondertekend door de bevoegde 

rechterlijke autoriteit van de beslissingsstaat die de maatregel bevolen heeft; deze autoriteit 

verklaart dat de inhoud ervan juist is. 

2. Het certificaat wordt vertaald in de officiële taal of in één van de officiële talen van de 

tenuitvoerleggingsstaat. 

3. Elke lidstaat kan bij de aanneming van dit kaderbesluit of later, in een bij het secretariaat-

generaal van de Raad neergelegde verklaring, meedelen dat hij een vertaling in één of meer andere 

officiële talen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen aanvaardt. 

 

Artikel 10. Verdere behandeling van het bevroren voorwerp 

1. De in artikel 4 bedoelde toezending: 

a) gaat vergezeld van een verzoek tot overgave van het bewijsstuk aan de beslissingsstaat, 

of 

b) gaat vergezeld van een verzoek tot confiscatie strekkende tot hetzij tenuitvoerlegging van een 

beslissing tot confiscatie die in de beslissingsstaat is gegeven, hetzij tot confiscatie in de 

tenuitvoerleggingsstaat en daaropvolgende tenuitvoerlegging van deze beslissing, 

of 

c) bevat in het certificaat een instructie dat het voorwerp in de tenuitvoerleggingsstaat blijft in 

afwachting van een verzoek zoals bedoeld onder a) of b). De beslissingsstaat vermeldt in het 

certificaat de (verwachte) datum van indiening van dit verzoek. Artikel 6, lid 2, is van toepassing. 

2. Verzoeken zoals bedoeld in lid 1, onder a) of b), worden door de beslissingsstaat ingediend en 

door de tenuitvoerleggingsstaat behandeld overeenkomstig de geldende voorschriften voor 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken en voor internationale samenwerking op het vlak van 

confiscatie. 

3. In afwijking van de in lid 2 bedoelde voorschriften voor wederzijdse rechtshulp kan de 

tenuitvoerleggingsstaat de in lid 1, onder a), bedoelde verzoeken niet weigeren wegens het 

ontbreken van dubbele strafbaarheid, wanneer de verzoeken betrekking hebben op de in artikel 3, 

lid 2, bedoelde feiten die in de beslissingsstaat strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf van ten 

minste drie jaar. 

 

Artikel 11. Rechtsmiddelen 

1. De lidstaten treffen de nodige regelingen teneinde elke betrokkene, met inbegrip van derden te 

goeder trouw, in staat te stellen bij een rechter in de beslissingsstaat of in de 

tenuitvoerleggingsstaat, overeenkomstig de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat, tegen 

een overeenkomstig artikel 5 tenuitvoergelegde beslissing tot bevriezing een vordering zonder 

schorsende werking in te stellen om zijn rechtmatige belangen te beschermen. 
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2. De materiële gronden voor het geven van de beslissing tot bevriezing kunnen alleen bij een 

rechter in de beslissingsstaat worden aangevochten. 

3. Indien de vordering in de tenuitvoerleggingsstaat wordt ingesteld, wordt de rechterlijke 

autoriteit van de beslissingsstaat van de ingestelde vordering en de aangevoerde middelen in kennis 

gesteld, zodat zij de argumenten naar voren kan brengen die zij nodig acht. Zij wordt in kennis 

gesteld van het resultaat van de vordering. 

4. De beslissings- en de tenuitvoerleggingsstaat nemen de nodige maatregelen om de uitoefening 

van de in lid 1 bedoelde vordering te vergemakkelijken, in het bijzonder door de betrokkenen 

passende informatie te verstrekken. 

5. De beslissingsstaat zorgt ervoor dat de termijnen voor de uitoefening van het in lid 1 bedoelde 

vorderingsrecht zodanig worden toegepast dat ze de betrokkenen de mogelijkheid van een 

doeltreffende voorziening in rechte waarborgen. 

Artikel 12. Schadevergoeding 

1. Indien de tenuitvoerleggingsstaat krachtens zijn wetgeving aansprakelijk is voor schade die een 

van de in artikel 11 bedoelde personen heeft geleden ten gevolge van de tenuitvoerlegging van een 

krachtens artikel 4 aan hem toegezonden beslissing tot bevriezing, betaalt de beslissingsstaat, 

onverminderd artikel 11, lid 2, de tenuitvoerleggingsstaat alle bedragen terug die krachtens die 

aansprakelijkheid aan deze persoon als schadevergoeding zijn betaald, tenzij en voorzover de 

schade of een gedeelte daarvan uitsluitend het gevolg is van de gedraging van de 

tenuitvoerleggingsstaat. 

2. Lid 1 laat de nationale wetgeving van de lidstaten inzake vorderingen van natuurlijke of 

rechtspersonen tot schadevergoeding onverlet. 

 

Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede 

van daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen 

 

Artikel 3. Ruimere confiscatiemogelijkheden  

1. Elke lidstaat neemt ten minste de nodige maatregelen om onder de in lid 2 bedoelde 

omstandigheden gehele of gedeeltelijke confiscatie mogelijk te maken van voorwerpen die 

toebehoren aan een persoon die schuldig wordt bevonden aan een strafbaar feit, 

a) gepleegd in het kader van een criminele organisatie zoals gedefinieerd in Gemeenschappelijk 

Optreden 98/733/JBZ van 21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een 

criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie(1), wanneer het strafbare feit valt onder: 

- Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van 

strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het 

in omloop brengen van de euro(2), 

- Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het 

strafrechtelijke kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale 

doortocht en illegaal verblijf(3), 

- Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van 

mensenhandel(4), 

- Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van 

minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 

betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel(5), 
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- Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele 

uitbuiting van kinderen en kinderpornografie(6), 

- Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de 

identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van 

opbrengsten van misdrijven(1), 

b) dat onder Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake 

terrorismebestrijding(2) valt, 

op voorwaarde dat het strafbare feit volgens de bovengenoemde kaderbesluiten, 

- met betrekking tot andere delicten dan het witwassen van geld strafbaar is gesteld met een 

maximale gevangenisstraf van ten minste 5 tot 10 jaar, 

- met betrekking tot het witwassen van geld strafbaar is gesteld met een maximale 

gevangenisstraf van ten minste 4 jaar 

en het strafbare feit van dien aard is dat het financieel gewin kan opleveren. 

2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om confiscatie uit hoofde van dit artikel ten minste 

mogelijk te maken: 

a) indien een nationale rechter er op grond van specifieke feiten geheel van overtuigd is dat de 

bedoelde voorwerpen uit criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon zijn verkregen 

tijdens een periode vóór de veroordeling voor het in lid 1 bedoelde strafbare feit die door de rechter 

gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht of, 

b) indien een nationale rechter er op grond van specifieke feiten geheel van overtuigd is dat de 

bedoelde voorwerpen uit soortgelijke criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon zijn 

verkregen tijdens een periode vóór de veroordeling voor het in lid 1 bedoelde strafbare feit die 

door de rechter gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht, of, 

c) indien is komen vast te staan dat de waarde van de voorwerpen niet in verhouding staat tot het 

legale inkomen van de schuldig bevonden persoon en een nationale rechter er op grond van 

specifieke feiten geheel van overtuigd is dat de bedoelde voorwerpen uit de criminele activiteit 

van die schuldig bevonden persoon zijn verkregen. 

3. Elke lidstaat kan bovendien overwegen de nodige maatregelen te nemen om onder de in de leden 

1 en 2 genoemde voorwaarden gehele of gedeeltelijke confiscatie mogelijk te maken van 

voorwerpen die zijn verkregen door personen in de naaste omgeving van de betrokkene, en van 

voorwerpen die zijn 

overgedragen aan een rechtspersoon waarop de betrokkene, alleen of met personen in zijn naaste 

omgeving, een overwegende invloed uitoefent. Hetzelfde is van toepassing wanneer de betrokkene 

een aanzienlijk deel van de inkomsten van de rechtspersoon ontvangt. 

4. De lidstaten kunnen andere procedures dan de strafprocedure toepassen om de voorwerpen in 

kwestie te ontnemen aan de dader. 

 

Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de wederzijdse erkenning van confiscatiebeslissingen 

 

Artikel 7. Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen 

1. De bevoegde autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat gaan zonder verdere formaliteit over 

tot de erkenning van een overeenkomstig de artikelen 4 en 5 toegezonden beslissing tot confiscatie 

en nemen onverwijld de nodige maatregelen met het oog op de tenuitvoerlegging ervan, tenzij de 
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bevoegde autoriteiten beslissen zich te beroepen op één van de in artikel 8 genoemde gronden om 

de beslissing niet te erkennen of ten uitvoer te leggen, dan wel op één van de in artikel 10 genoemde 

gronden om de tenuitvoerlegging op te schorten. 

2. Indien een verzoek om confiscatie betrekking heeft op een bepaald voorwerp, kunnen de 

bevoegde autoriteiten van de beslissingsstaat en de tenuitvoerleggingsstaat, indien het recht van 

die staten hierin voorziet, overeenkomen dat de confiscatie in de tenuitvoerleggingsstaat kan 

geschieden in de vorm van een verplichting een geldbedrag te betalen dat overeenkomt met de 

waarde van het voorwerp. 

3. Indien een beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag en geen betaling is 

verkregen, leggen de bevoegde autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat de beslissing tot 

confiscatie ten uitvoer overeenkomstig lid 1 ten aanzien van elk voorwerp dat daartoe voorhanden 

is. 

4. Indien een beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag, rekenen de bevoegde 

autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat het te confisqueren bedrag zo nodig om in de valuta 

van de tenuitvoerleggingsstaat met toepassing van de wisselkoers die gold op het tijdstip waarop 

de beslissing tot confiscatie werd gegeven. 

5. Iedere lidstaat kan in een bij het secretariaat-generaal van de Raad neergelegde verklaring 

meedelen dat zijn bevoegde autoriteiten de beslissingen tot confiscatie niet zullen erkennen noch 

ten uitvoer leggen ingeval de beslissing tot confiscatie van de voorwerpen is gegeven uit hoofde 

van rechtsvoorschriften betreffende ruimere confiscatiebevoegdheden als bedoeld in artikel 2, 

onder d), iv). Een dergelijke verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 

Artikel 8. Gronden tot weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging 

1. De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan weigeren de beslissing tot confiscatie 

te erkennen en ten uitvoer te leggen indien het in artikel 4 bedoelde certificaat niet wordt 

overgelegd, onvolledig is of kennelijk niet overeenstemt met de beslissing. 

2. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, zoals omschreven in het recht 

van die staat, kan tevens weigeren de beslissing tot confiscatie te erkennen en ten uitvoer te leggen, 

indien vaststaat dat: 

a) de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie zou indruisen tegen het „ne bis in idem”-

beginsel; 

b) voor het feit dat aan de beslissing tot confiscatie ten grondslag ligt in één van de in artikel 6, lid 

3, bedoelde gevallen naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, confiscatie niet kan worden 

opgelegd; ter zake van retributies en belastingen, douanerechten en deviezen evenwel mag de 

tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie niet worden geweigerd op grond van het feit 

dat de tenuitvoerleggingsstaat niet dezelfde soort retributies of belastingen heft, of niet dezelfde 

soort regelgeving inzake retributies, belastingen, douanerechten en deviezen kent als de 

beslissingsstaat; 

c) naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat een immuniteit of voorrecht bestaat dat aan de 

tenuitvoerlegging van een nationale beslissing tot confiscatie met betrekking tot de betrokken 

voorwerpen in de weg zou staan; 

d) de rechten van belanghebbenden, met inbegrip van derden te goeder trouw, naar het recht van 

de tenuitvoerleggingsstaat de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie onmogelijk 
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maken, ook wanneer dit het gevolg is van de toepassing van rechtsmiddelen overeenkomstig 

artikel 9; 

e) de betrokkene volgens het in artikel 4, lid 2, bedoelde certificaat, niet persoonlijk is verschenen 

noch door een raadsman vertegenwoordigd was bij de procedure die heeft geleid tot de beslissing 

tot confiscatie, tenzij het certificaat aangeeft dat de betrokkene persoonlijk of door tussenkomst 

van zijn naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger overeenkomstig het recht van de 

beslissingsstaat in kennis is gesteld van de procedure, of dat de betrokkene te kennen heeft gegeven 

dat hij de beslissing tot confiscatie niet aanvecht; 

f) de beslissing tot confiscatie berust op een strafprocedure wegens een strafbaar feit dat: 

- naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat geacht wordt geheel of ten dele te zijn gepleegd 

op zijn grondgebied of op een daarmee gelijk te stellen plaats, 

of 

- buiten het grondgebied van de beslissingsstaat is gepleegd en er naar het recht van de 

tenuitvoerleggingsstaat geen vervolging zou kunnen worden ingesteld indien eenzelfde feit 

buiten het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat zou zijn gepleegd; 

g) naar het oordeel van deze autoriteit de beslissing tot confiscatie van de voorwerpen is gegeven 

met toepassing van de in artikel 2, onder d), iv), genoemde ruimere confiscatiebevoegdheden; 

h) de tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie stuit op een wettelijke verjaringstermijn 

in de tenuitvoerleggingsstaat, mits de feiten volgens het strafrecht van die staat onder zijn 

rechtsmacht vallen. 

3. Indien de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat van oordeel is dat: 

- de beslissing tot confiscatie is opgelegd in omstandigheden waarin de confiscatie van de 

voorwerpen is bepaald met toepassing van ruimere confiscatiebevoegdheden zoals bedoeld in 

artikel 2, onder d), iii), 

en 

- de beslissing tot confiscatie valt buiten het toepassingsgebied van het alternatief dat door de 

tenuitvoerleggingsstaat is gekozen uit hoofde van artikel 3, lid 2, van Kaderbesluit 

2005/212/JBZ, 

legt zij de beslissing tot confiscatie ten uitvoer ten minste voor zover de nationale wetgeving daarin 

met betrekking tot soortgelijke binnenlandse zaken voorziet. 

4. De bevoegde autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat zorgen er in het bijzonder voor dat zij 

de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat op passende wijze raadplegen voordat zij besluiten 

een beslissing tot confiscatie niet te erkennen en niet ten uitvoer te leggen op grond van lid 2, of 

de tenuitvoerlegging te beperken op grond van lid 3. Raadpleging is verplicht indien het 

aannemelijk is dat het besluit gebaseerd zal worden op: 

- lid 1, 

of 

- lid 2, onder a), e), f) of g), 

of, 

- lid 2, onder d), en er geen kennisgeving op grond van artikel 9, lid 3, plaatsvindt, 

of 

- lid 3. 

5. Indien de beslissing tot confiscatie zelfs na raadpleging van de beslissingsstaat niet ten uitvoer 

kan worden gelegd, omdat het te confisqueren voorwerp reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of 
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is vernietigd, niet kan worden gevonden op de in het certificaat aangegeven plaats, of omdat de 

plaats waar het voorwerp zich bevindt niet nauwkeurig genoeg is aangegeven, zulks zelfs na 

raadpleging van de beslissingsstaat, wordt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat daarvan 

onverwijld in kennis gesteld. 

 

Artikel 9. Rechtsmiddelen in de tenuitvoerleggingsstaat tegen erkenning en tenuitvoerlegging 

1. Iedere lidstaat treft de nodige regelingen om ervoor te zorgen dat belanghebbenden, met inbegrip 

van derden te goeder trouw, rechtsmiddelen kunnen instellen tegen de erkenning en 

tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie in de zin van artikel 7 teneinde hun rechten te 

beschermen. De vordering wordt bij een rechter in de tenuitvoerleggingsstaat ingediend 

overeenkomstig het nationale recht van die staat. De vordering kan krachtens het recht van de 

tenuitvoerleggingsstaat schorsende werking hebben. 

2. De materiële gronden van de beslissing tot confiscatie kunnen niet worden aangevochten bij een 

rechter in de tenuitvoerleggingsstaat. 

3. Indien een vordering wordt ingesteld bij een rechter in de tenuitvoerleggingsstaat, wordt de 

bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat daarvan in kennis gesteld. 

 

Artikel 10. Opschorting van de tenuitvoerlegging 

1. De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan de tenuitvoerlegging van een 

overeenkomstig de artikelen 4 en 5 toegezonden beslissing tot confiscatie opschorten: 

a) indien het een beslissing tot confiscatie betreft die betrekking heeft op een geldsom en zij van 

mening is dat het risico bestaat dat de totale opbrengst van de tenuitvoerlegging hoger is dan het 

in de beslissing tot confiscatie bepaalde bedrag, wegens gelijktijdige tenuitvoerlegging van de 

beslissing tot confiscatie in meer dan één lidstaat, 

of 

b) in het geval van rechtsmiddelen, bedoeld in artikel 9, 

of 

c) indien de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie een lopend strafrechtelijk 

onderzoek of een strafprocedure kan schaden, zolang zij dat nodig acht, 

of 

d) indien de gehele of gedeeltelijke vertaling van de beslissing tot confiscatie op kosten van de 

tenuitvoerleggingsstaat nodig wordt geacht, voor de periode die nodig is om de beslissing te 

vertalen, 

of 

e) indien met betrekking tot het voorwerp reeds een confiscatieprocedure in de 

tenuitvoerleggingsstaat loopt. 

2. De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat neemt voor de duur van de opschorting 

alle maatregelen die zij in een soortgelijke binnenlandse zaak zou nemen om te voorkomen 

dat de voorwerpen niet langer beschikbaar zijn voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

confiscatie. 

3. In geval van opschorting overeenkomstig lid 1, onder a), stelt de bevoegde autoriteit van de 

tenuitvoerleggingsstaat de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat daarvan onverwijld in kennis 
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op zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd, en komt de bevoegde 

autoriteit van de beslissingsstaat de in artikel 14, lid 3, bedoelde verplichtingen na. 

4. In de in lid 1, onder b), c), d) en e) bedoelde gevallen stelt de bevoegde autoriteit van de 

tenuitvoerleggingsstaat de beslissingsstaat onverwijld in kennis van de opschorting van de 

tenuitvoerlegging, met inbegrip van de gronden voor de opschorting en, zo mogelijk, de verwachte 

duur van de opschorting, op zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden 

vastgelegd. 

Zodra de gronden voor opschorting zijn vervallen, neemt de bevoegde autoriteit van de 

tenuitvoerleggingsstaat onverwijld de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de 

beslissing tot confiscatie en stelt zij de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat daarvan in 

kennis op zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd. 

 

Artikel 11. Samenloop van beslissingen tot confiscatie 

Indien de bevoegde autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat bezig zijn met de behandeling van: 

- twee of meer beslissingen tot confiscatie die betrekking hebben op een geldsom en aan dezelfde 

natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn opgelegd, en de betrokkene in de 

tenuitvoerleggingsstaat niet over voldoende middelen beschikt voor de tenuitvoerlegging van 

alle beslissingen tot confiscatie, 

of van 

- twee of meer beslissingen tot confiscatie die betrekking hebben op een en hetzelfde specifieke 

voorwerp, beslist de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig het 

recht van deze staat welke van deze beslissingen tot confiscatie ten uitvoer gelegd zal, c.q. 

zullen worden, met inachtneming van alle omstandigheden, waaronder de eventuele bevriezing 

van middelen in de zaak, de relatieve ernst van de strafbare feiten, de plaats waar ze zijn 

gepleegd en de tijdstippen 

waarop de beslissingen tot confiscatie zijn opgelegd onderscheidenlijk zijn toegezonden. 

 

Artikel 12. Het op de tenuitvoerlegging toepasselijke recht 

1. Onverminderd lid 3 wordt de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie beheerst door 

het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, en zijn de autoriteiten van die staat bij uitsluiting bevoegd 

te beslissen over de procedures betreffende de tenuitvoerlegging en alle daarop betrekking 

hebbende maatregelen. 

2. Indien de betrokkene bewijs kan leveren van gehele of gedeeltelijke confiscatie in een staat, 

wordt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat naar behoren geraadpleegd door de bevoegde 

autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat. In geval van confiscatie van opbrengsten worden de delen 

van het bedrag die naar aanleiding van de beslissing tot confiscatie reeds in een andere staat dan 

de tenuitvoerleggingsstaat zijn geïnd, volledig in mindering gebracht op het bedrag dat in de 

tenuitvoerleggingsstaat geconfisqueerd moet worden. 

3. Een beslissing tot confiscatie opgelegd aan een rechtspersoon wordt ten uitvoer gelegd, zelfs 

indien de tenuitvoerleggingsstaat het beginsel van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen niet erkent. 

4. Tenzij de beslissingsstaat daartoe toestemming verleent, kan de tenuitvoerleggingsstaat, in geval 

van toezending overeenkomstig de artikelen 4 en 5, geen vervangende maatregelen opleggen als 
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alternatief voor de beslissing tot confiscatie, waaronder vrijheidsstraffen of andere 

vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 

Artikel 13. Amnestie, gratie en herziening van beslissingen tot confiscatie 

1. De beslissingsstaat en de tenuitvoerleggingsstaat kunnen amnestie en gratie verlenen. 

2. Alleen de beslissingsstaat kan beschikken op een verzoek tot herziening van de beslissing tot 

confiscatie. 

 

Artikel 14. Gevolgen van de toezending van beslissingen tot confiscatie 

1. Het toezenden van een beslissing tot confiscatie aan een of meer tenuitvoerleggingsstaten 

overeenkomstig de artikelen 4 en 5 laat onverlet het recht van de tenuitvoerleggingsstaat om zelf 

de beslissing tot confiscatie ten uitvoer te leggen. 

2. In geval van toezending aan één of meer tenuitvoerleggingsstaten van een beslissing tot 

confiscatie die betrekking heeft op een geldsom, mag de totale opbrengst van de tenuitvoerlegging 

niet meer bedragen dan het in de beslissing tot confiscatie bepaalde maximumbedrag. 

3. De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat stelt onmiddellijk de bevoegde autoriteiten van 

alle betrokken tenuitvoerleggingsstaten daarvan in kennis, op zodanige wijze dat de kennisgeving 

schriftelijk kan worden vastgelegd: 

a) indien zij van mening is dat het risico bestaat dat het maximumbedrag bij de tenuitvoerlegging 

wordt overschreden, bijvoorbeeld op basis van informatie waarvan zij door een 

tenuitvoerleggingsstaat in kennis is gesteld overeenkomstig artikel 10, lid 3. In geval van 

toepassing van artikel 10, lid 1, onder a), deelt de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat de 

bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat zo spoedig mogelijk mee of dat risico nog 

bestaat; 

b) indien de beslissing tot confiscatie geheel of ten dele ten uitvoer is gelegd in de beslissingsstaat 

of in een andere tenuitvoerleggingsstaat. Het bedrag waarvoor de beslissing tot confiscatie nog 

niet ten uitvoer is gelegd, wordt gespecificeerd; 

c) indien na de toezending van een beslissing tot confiscatie overeenkomstig de artikelen 4 en 5 

een autoriteit van de beslissingsstaat een geldsom ontvangt die de betrokkene vrijwillig heeft 

betaald in het kader van de beslissing tot confiscatie. 

Artikel 12, lid 2, is van toepassing. 

 

Artikel 15. Beëindiging van de tenuitvoerlegging 

De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de 

tenuitvoerleggingsstaat onverwijld, op zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden 

vastgelegd, in kennis van iedere beslissing of maatregel waardoor de beslissing niet meer 

uitvoerbaar is of om een andere reden aan de tenuitvoerleggingsstaat onttrokken wordt. Zodra de 

tenuitvoerleggingsstaat in kennis is gesteld van die beslissing of maatregel beëindigt hij de 

tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie. 

 

Artikel 16. Verdeling van geconfisqueerde voorwerpen 

1. De tenuitvoerleggingsstaat verdeelt het geld dat uit de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

confiscatie is verkregen als volgt: 
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a) indien het bedrag dat uit de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie is verkregen lager 

is dan 10 000 EUR of het equivalent van dat bedrag, valt dat bedrag toe aan de 

tenuitvoerleggingsstaat; 

b) in de overige gevallen wordt 50 % van het bedrag dat uit de tenuitvoerlegging van de beslissing 

tot confiscatie is verkregen door de tenuitvoerleggingsstaat aan de beslissingsstaat overgedragen. 

2. Voorwerpen, andere dan geld, die verkregen zijn door de tenuitvoerlegging van een beslissing 

tot confiscatie worden naar keuze van de tenuitvoerleggingsstaat op één van de volgende wijzen 

verdeeld: 

a) de voorwerpen kunnen verkocht worden. In dit geval worden de inkomsten uit de verkoop 

overeenkomstig lid 1 verdeeld; 

b) de voorwerpen kunnen aan de beslissingsstaat worden overgedragen. 

Indien de beslissing tot confiscatie betrekking heft op een geldbedrag, kunnen de voorwerpen 

alleen aan de beslissingsstaat worden overgedragen wanneer die staat daartoe zijn toestemming 

heeft gegeven; 

c) wanneer het niet mogelijk is a) of b) toe te passen, kunnen de voorwerpen overeenkomstig het 

nationale recht van de tenuitvoerleggingsstaat op een andere wijze worden verdeeld. 

3. Onverminderd lid 2 hoeft de tenuitvoerleggingsstaat specifieke voorwerpen waarop de 

beslissing tot confiscatie betrekking heeft, niet te verkopen of terug te geven, indien het om 

cultuurgoederen 

gaat die deel uitmaken van het nationale culturele erfgoed van die staat. 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing tenzij de beslissingsstaat en de tenuitvoerleggingsstaat 

onderling anders zijn overeengekomen. 

 

Artikel 17. Kennisgeving van het resultaat van de tenuitvoerlegging 

De bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde autoriteit van de 

beslissingsstaat onverwijld, op zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden 

vastgelegd, in kennis: 

a) van de toezending van de beslissing tot confiscatie aan de bevoegde autoriteit, overeenkomstig 

artikel 4, lid 5; 

b) van ieder besluit om een beslissing tot confiscatie niet te erkennen, met opgave van de redenen 

voor dat besluit; 

c) van de gehele of gedeeltelijke niet-tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie om de in 

artikel 11, artikel 12, leden 1 en 2, of artikel 13, lid 1, bedoelde redenen; 

d) van de voltooiing van de tenuitvoerlegging van de beslissing; 

e) van de toepassing van alternatieve maatregelen, overeenkomstig artikel 12, lid 4. 

 

Artikel 18. Terugbetaling 

1. Wanneer de tenuitvoerleggingsstaat krachtens zijn wetgeving aansprakelijk is voor de schade 

die door één van de in artikel 9 bedoelde partijen is geleden door de tenuitvoerlegging van een 

beslissing tot confiscatie die hem overeenkomstig de artikelen 4 en 5 is toegezonden, betaalt de 

beslissingsstaat, onverminderd artikel 9, lid 2, aan de tenuitvoerleggingsstaat elke 

schadevergoeding terug die op grond van die aansprakelijkheid aan genoemde partij is betaald, 
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tenzij en voor zover de schade of een gedeelte daarvan uitsluitend is te wijten aan het optreden van 

de tenuitvoerleggingsstaat. 

2. Lid 1 laat het recht van de lidstaten inzake schadevorderingen van natuurlijke personen of 

rechtspersonen onverlet. 

 

Kaderbesluit 2008/978/JBZ betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter 

verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures 

 

Artikel 5 Procedures waarvoor het EBB kan worden uitgevaardigd  

Het EBB kan worden uitgevaardigd in elk van de volgende gevallen: 

a) in verband met een strafprocedure die door of bij een rechterlijke autoriteit wordt ingesteld 

wegens feiten die volgens het nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn, en tevens 

b) in een procedure die door een bestuurlijke autoriteit is ingesteld wegens feiten die volgens het 

nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens schending van de wetgeving, mits 

tegen de beslissing beroep openstaat op een ook in strafzaken bevoegde rechter, en tevens 

c) in een procedure die door een rechterlijke autoriteit is ingesteld wegens feiten die volgens het 

nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens schending van de wetgeving, mits 

tegen de beslissing hoger beroep openstaat op een onder andere in strafzaken bevoegde rechter, en 

tevens 

d) in samenhang met de onder a), b) en c), bedoelde procedures die verband houden met een 

strafbaar feit of wetsovertreding waarvoor in de uitvaardigende staat een rechtspersoon 

aansprakelijk gesteld of gestraft kan worden. 

 

Artikel 6 Inhoud en vorm van het EBB  

1. Het EBB, dat in het formulier in de bijlage staat, wordt ingevuld en ondertekend door de 

uitvaardigende autoriteit, die tevens verklaart dat de inhoud juist is. 

2. Het EBB wordt door de uitvaardigende staat gesteld of vertaald in de officiële taal of een van 

de officiële talen van de uitvoerende staat. 

Elke lidstaat kan bij de aanneming van dit kaderbesluit of op een later tijdstip in een bij het 

secretariaat-generaal van de Raad neergelegde verklaring meedelen dat hij een EBB of een 

vertaling ervan, gesteld in een of meer andere officiële talen van de instellingen van de Europese 

Unie, aanvaardt. 

 

Artikel 7 Voorwaarden voor het uitvaardigen van een EBB  

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het EBB slechts wordt 

uitgevaardigd wanneer de uitvaardigende autoriteit ervan overtuigd is dat de volgende 

voorwaarden zijn vervuld: 

a) het opvragen van de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens noodzakelijk en evenredig 

is voor het doel van een procedure als bedoeld in artikel 5; 

b) de voorwerpen, documenten of gegevens zouden volgens het recht van de uitvaardigende staat 

in een vergelijkbare zaak 
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kunnen worden opgevraagd als zij zich op het grondgebied van de uitvaardigende staat zouden 

bevinden, losstaand van het feit dat daartoe eventueel andere procedurele maatregelen zouden 

worden aangewend. 

Alleen in de uitvaardigende staat wordt nagegaan of aan deze volwaarden is voldaan. 

 

Artikel 8 Toezending van het EBB  

1. Het EBB kan worden toegezonden aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat waarvan de 

uitvaardigende staat op redelijke gronden kan aannemen dat het de staat is op het grondgebied 

waarvan de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens zich bevinden of, in het geval van 

elektronische gegevens, rechtstreeks toegankelijk zijn op grond van de wetgeving van de 

uitvoerende staat. De uitvaardigende autoriteit doet het bevel onverwijld toekomen aan de 

uitvoerende autoriteit, op zodanige wijze dat het schriftelijk kan worden vastgelegd en dat de 

uitvoerende staat de echtheid ervan kan vaststellen. Alle verdere officiële communicatie vindt 

rechtstreeks plaats tussen de uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit. 

2. Iedere lidstaat kan één of, indien zijn rechtsorde dat voorziet, meerdere centrale autoriteiten 

aanwijzen die de bevoegde autoriteiten bijstaan. Een lidstaat kan, indien zijn rechterlijke 

organisatie zulks vereist, één of meerdere centrale autoriteiten belasten met het toezenden en 

administratief in ontvangst nemen van het EBB en van de officiële correspondentie dienaangaande. 

3. Indien de uitvaardigende autoriteit zulks wenst, kan de toezending plaatsvinden via het 

beveiligde telecommunicatiesysteem van het Europees justitieel netwerk. 

4. Indien de uitvoerende autoriteit niet bekend is, wordt de uitvoerende staat door de 

uitvaardigende autoriteit langs alle mogelijke kanalen, waaronder de contactpunten van het 

Europees justitieel netwerk, om inlichtingen verzocht. 

5. Indien de autoriteit in de uitvoerende staat die het EBB ontvangt, niet bevoegd is om het te 

erkennen of de nodige maatregelen te nemen om het uit te voeren, zendt zij het EBB ambtshalve 

door aan de uitvoerende autoriteit en stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

6. Moeilijkheden in verband met de toezending of de echtheid van een voor de uitvoering van het 

EBB noodzakelijk document worden opgelost door middel van rechtstreeks contact tussen de 

uitvaardigende en de uitvoerende autoriteiten of, in voorkomend geval, door tussenkomst van de 

centrale autoriteiten van de betrokken lidstaten. 

 

Artikel 9 EBB in verband met een eerder EBB of een beslissing tot bevriezing  

1. De uitvaardigende autoriteit die een EBB uitvaardigt ter aanvulling van een eerder EBB of als 

vervolg op een beslissing tot bevriezing die is toegezonden krachtens Kaderbesluit 2003/577/JBZ 

van de Raad van 22 juli 2003 inzake beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken 

(1), vermeldt zulks overeenkomstig het in de bijlage opgenomen formulier. 

2. De uitvaardigende autoriteit die ingevolge de daartoe geldende bepalingen deelneemt aan de 

uitvoering van het EBB in de uitvoerende staat, kan, onverminderd de verklaringen gedaan op 

grond van artikel 3, lid 2, ter aanvulling van dat eerdere EBB een EBB rechtstreeks aan de 

bevoegde uitvoerende autoriteit richten terwijl zij in die staat aanwezig is. 
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Artikel 10 Voorwaarden in verband met het gebruik van persoonsgegevens  

1. Persoonsgegevens die krachtens dit kaderbesluit zijn verkregen, kunnen door de uitvaardigende 

staat worden gebruikt: 

a) in procedures waarvoor het EBB kan worden uitgevaardigd; 

b) in andere gerechtelijke en administratieve procedures die rechtstreeks verband houden met de 

onder a) bedoelde procedures; 

c) ter voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid. 

Voor elk ander doel dan de onder a), b) en c) genoemde doelen kunnen de krachtens dit 

kaderbesluit verkregen persoonsgegevens slechts worden gebruikt met voorafgaande instemming 

van de uitvoerende staat, tenzij de uitvaardigende staat de toestemming heeft verkregen van de 

betrokken persoon. 

2. Naar gelang van de omstandigheden van het specifieke geval kan de uitvoerende staat verlangen 

dat de lidstaat waaraan de persoonsgegevens werden overgedragen, mededeelt welk gebruik van 

de gegevens is gemaakt. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op persoonsgegevens die uit hoofde van dit kaderbesluit door 

een lidstaat zijn verkregen en die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn. 

 

Artikel 11 Erkenning en uitvoering  

1. De uitvoerende autoriteit erkent het overeenkomstig artikel 8 toegezonden EBB zonder verdere 

formaliteiten en neemt onverwijld de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan, op 

dezelfde wijze als indien de voorwerpen, documenten of gegevens zouden moeten worden 

verkregen door een autoriteit van de uitvoerende staat, tenzij die autoriteit beslist zich te beroepen 

op een van de in artikel 13 genoemde gronden om het bevel niet te erkennen of ten uitvoer te 

leggen, dan wel op een van de in artikel 16 genoemde gronden voor uitstel. 

2. De uitvoerende staat bepaalt zelf welke maatregelen naar nationaal recht zullen worden 

aangewend teneinde de bij het EBB opgevraagde voorwerpen, documenten of gegevens te 

verkrijgen, en bepaalt zelf of het gebruik van dwangmiddelen daarbij noodzakelijk is. De in 

verband met het EBB noodzakelijke maatregelen worden genomen overeenkomstig het 

toepasselijke procesrecht van de uitvoerende staat. 

3. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat: 

i) elke maatregel die in de uitvoerende staat in een soortgelijke binnenlandse zaak kan worden 

toegepast, ook kan worden toegepast voor de uitvoering van het EBB, 

en tevens 

ii) voor de uitvoering van een EBB in verband met een van de in artikel 14, lid 2, genoemde 

strafbare feiten, maatregelen kunnen worden toegepast, met inbegrip van doorzoeking of 

inbeslagneming. 

4. De uitvoerende autoriteit kan, in het specifieke geval dat de uitvaardigende autoriteit niet een 

rechter, rechtbank, onderzoeksmagistraat of openbaar aanklager is en het EBB door één van de 

bedoelde autoriteiten in de uitvaardigende staat is gevalideerd, beslissen dat geen doorzoeking of 

beslaglegging zal worden uitgevoerd om het EBB uit te voeren. De uitvoerende autoriteit 

raadpleegt vooraf de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat. 

5. Een lidstaat kan, in een verklaring bij de aanneming van dit kaderbesluit of in een kennisgeving 

achteraf aan het secretariaat-generaal van de Raad, meedelen dat een dergelijke validatie wordt 
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verlangd in ieder geval waarin de uitvaardigende autoriteit niet een rechter, rechtbank, 

onderzoeksmagistraat of openbaar aanklager is en waarin, indien het een binnenlandse zaak betrof, 

de maatregelen die voor de uitvoering van het EBB zijn vereist, volgens het recht van de 

uitvoerende staat zouden moeten worden bevolen of gecontroleerd door een rechter, een rechtbank, 

een onderzoeksmagistraat of een openbare aanklager. 

 

Artikel 12 In de uitvoerende staat in acht te nemen vormvoorschriften  

Tenzij in dit kaderbesluit anders is bepaald, neemt de uitvoerende autoriteit de door de 

uitvaardigende autoriteit uitdrukkelijk aangegeven vormvoorschriften en procedures in acht, mits 

deze niet strijdig zijn met de fundamentele rechtsbeginselen van de uitvoerende staat. Dit artikel 

schept geen verplichting om dwangmiddelen aan te wenden. 

 

Artikel 13 Gronden voor niet-erkenning of niet-uitvoering  

1. De erkenning of uitvoering van het EBB kan in de uitvoerende staat in elk van de volgende 

gevallen worden geweigerd: 

a) indien de uitvoering ervan inbreuk zou maken op het ne bis in idem-beginsel, of 

b) indien, in gevallen als bedoeld in artikel 14, lid 3, het EBB betrekking heeft op feiten die naar 

het recht van de uitvoerende staat niet strafbaar zijn, of 

c) indien het EBB in een bepaald geval niet kan worden uitgevoerd met de maatregelen die de 

uitvoerende autoriteit ter beschikking staan op grond van artikel 11, lid 3, of 

d) indien het EBB naar het recht van de uitvoerende staat wegens een immuniteit of voorrecht niet 

kan worden uitgevoerd, of 

e) indien, in een van de in artikel 11, leden 4 of 5, bedoelde gevallen, het EBB niet is gevalideerd, 

of 

f) indien het EBB betrekking heeft op strafbare feiten die: 

i) naar het recht van de uitvoerende staat geacht worden geheel of voor een groot of essentieel deel 

te zijn gepleegd op zijn grondgebied of op een daarmee gelijk te stellen plaats, 

ii) buiten het grondgebied van de uitvaardigende staat zijn gepleegd en er naar het recht van de 

uitvoerende staat geen vervolging kan worden ingesteld indien de feiten buiten het grondgebied 

van de uitvoerende staat zijn gepleegd, of 

g) indien in een bepaald geval uitvoering de wezenlijke belangen van nationale veiligheid zou 

schaden; de bron van de informatie in gevaar zou brengen; of het gebruik zou inhouden van 

geclassificeerde gegevens met betrekking tot specifieke inlichtingenactiviteiten, of 

h) indien het in de bijlage vervatte formulier onvolledig of kennelijk onjuist is ingevuld en niet 

binnen een door de uitvoerende autoriteit gestelde redelijke termijn is aangevuld of gecorrigeerd. 

2. De beslissing tot weigering van de uitvoering of erkenning van het EBB overeenkomstig lid 1 

wordt genomen door een rechter, een rechtbank, een onderzoeksmagistraat of een openbaar 

aanklager in de uitvoerende staat. Indien het EBB door een in artikel 2, onder c), onder ii), bedoelde 

rechterlijke autoriteit is uitgevaardigd en in de uitvaardigende staat niet door een rechter, een 

rechtbank, een onderzoeksmagistraat of een openbare aanklager is gevalideerd, kan de beslissing, 

indien het recht van de uitvoerende staat daarin voorziet, ook worden genomen door een andere 

volgens dit recht bevoegde rechterlijke autoriteit. 
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3. Elke beslissing als bedoeld in lid 1, punt f), onder i), met betrekking tot strafbare feiten die ten 

dele zijn gepleegd op het grondgebied van de uitvoerende staat of op een daarmee gelijk te stellen 

plaats, wordt door de in lid 2 bedoelde bevoegde autoriteiten in uitzonderlijke omstandigheden en 

per geval genomen, met inachtneming van de specifieke omstandigheden, daarbij in beschouwing 

nemende de vraag of de feiten zich voor een groot of essentieel deel hebben afgespeeld op het 

grondgebied van de uitvaardigende staat, of het EBB betrekking heeft op een gedraging die naar 

het recht van de uitvoerende staat geen strafbaar feit oplevert en of er doorzoeking of 

inbeslagneming nodig is om het EBB te kunnen uitvoeren. 

4. Indien een bevoegde autoriteit overweegt een beroep te doen op de weigeringsgrond bedoeld in 

lid 1, punt f), onder i), raadpleegt zij Eurojust alvorens een beslissing te nemen. 

Indien een bevoegde autoriteit het niet eens is met het advies van Eurojust, zien lidstaten erop toe 

dat zij haar beslissing met redenen omkleedt en dat de Raad hiervan in kennis wordt gesteld. 

5. In de in lid 1, punten a), g) en h), bedoelde gevallen pleegt de bevoegde autoriteit van de 

uitvoerende staat, alvorens te besluiten een EBB, geheel of gedeeltelijk niet te erkennen of niet uit 

te voeren, op passende wijze overleg met de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat, en 

verzoekt zij in voorkomend geval onverwijld de benodigde gegevens te verstrekken. 

 

Artikel 14 Dubbele strafbaarheid  

1. De erkenning of uitvoering van het EBB wordt niet afhankelijk gesteld van een toetsing van 

dubbele strafbaarheid, tenzij doorzoeking of inbeslagneming nodig is. 

2. Indien doorzoeking of inbeslagneming nodig is om het EBB uit te voeren, mag onder geen 

beding een toetsing van dubbele strafbaarheid plaatsvinden met betrekking tot de navolgende 

feiten, indien daarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 

strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar, en zoals deze zijn 

omschreven in het recht van die staat: 

- deelneming aan een criminele organisatie, 

- terrorisme, 

- mensenhandel, 

- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, 

- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 

- illegale handel in wapens, munitie en explosieven, 

- corruptie, 

- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Gemeenschap worden 

geschaad zoals bedoeld in de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van 

de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (1), 

- witwassen van opbrengsten van misdrijven, 

- valsemunterij met inbegrip van namaak van de euro, 

- informaticacriminaliteit, 

- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde 

planten- en boomsoorten, 

- hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf, 

- moord en doodslag, zware mishandeling, 

- illegale handel in menselijke organen en weefsels, 

- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling, 
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- racisme en vreemdelingenhaat, 

- georganiseerde of gewapende diefstal, 

- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen, 

- oplichting, 

- racketeering en afpersing, 

- namaak van producten en productpiraterij, 

- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten, 

- vervalsing van betaalmiddelen, 

- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars, 

- illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen, 

- handel in gestolen voertuigen, 

- verkrachting, 

- opzettelijke brandstichting, 

- misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen, 

- kaping van vliegtuigen of schepen, 

- sabotage. 

3. Indien het EBB geen betrekking heeft op een van de in lid 2 opgesomde strafbare feiten en voor 

de uitvoering ervan een doorzoeking of inbeslagneming nodig is, kan de erkenning of uitvoering 

afhankelijk worden gesteld van de aanwezigheid van dubbele strafbaarheid. 

Ten aanzien van strafbare feiten in verband met belastingen of heffingen, douane en deviezen kan 

de erkenning of uitvoering niet worden geweigerd op grond van het feit dat het recht van de 

uitvoerende staat niet voorziet in dezelfde soort belasting of heffing, of niet dezelfde soort regeling 

inzake belastingen, heffingen, douane en deviezen kent als het recht van de uitvaardigende staat. 

4. De in lid 3 bedoelde voorwaarde van dubbele strafbaarheid zal 19 januari 2014 door de Raad 

nader worden onderzocht in het licht van de gegevens die aan de Raad zullen zijn meegedeeld. 

5. De Raad kan met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement 

overeenkomstig artikel 39, lid 1, van het Verdrag besluiten andere categorieën van strafbare feiten 

aan de lijst van lid 2 toe te voegen. 

 

Artikel 15 Termijnen voor erkenning, uitvoering en overdracht  

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in dit artikel 

voorgeschreven termijnen in acht worden genomen. Indien de uitvaardigende autoriteit in het EBB 

aangeeft dat wegens procedurele termijnen of andere bijzonder dringende omstandigheden een 

kortere termijn noodzakelijk is, houdt de uitvoerende autoriteit daarmee zoveel mogelijk rekening. 

2. De beslissing tot weigering van erkenning of uitvoering wordt zo spoedig mogelijk en, 

onverminderd lid 4, uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van het EBB door de bevoegde uitvoerende 

autoriteit genomen. 

3. Tenzij er op grond van artikel 16 redenen tot uitstel bestaan of indien de uitvoerende autoriteit 

de verzochte voorwerpen, documenten of gegevens reeds in haar bezit heeft, neemt de uitvoerende 

autoriteit onverwijld en, onverminderd lid 4, uiterlijk 60 dagen na de ontvangst van het EBB door 

de bevoegde uitvoerende autoriteit, bezit van de voorwerpen, documenten of gegevens. 

4. In gevallen waarin het de bevoegde uitvoerende autoriteit onmogelijk is de in lid 2 of lid 3 

genoemde termijn na te leven, stelt zij de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat 
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onverwijld en op ongeacht welke wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging 

en een raming van de tijd benodigd voor de uitvoering. 

5. Tenzij er overeenkomstig artikel 18 een rechtsmiddel is ingesteld of tenzij er op grond van 

artikel 16 redenen tot uitstel zijn, draagt de uitvoerende staat de voorwerpen, documenten of 

gegevens die op grond van het EBB zijn verkregen, onverwijld over aan de uitvaardigende staat. 

6. Bij de overdracht van de verkregen voorwerpen, documenten of gegevens geeft de uitvoerende 

autoriteit aan of zij verlangt dat deze aan de uitvoerende staat worden teruggegeven zodra de 

uitvaardigende staat ze niet meer nodig heeft. 

Artikel 16 Gronden voor uitstel van de erkenning of uitvoering  

1. De erkenning van het EBB kan in de uitvoerende staat worden uitgesteld indien: 

a) het formulier waarvan het model in bijlage is opgenomen, onvolledig is ingevuld of kennelijk 

onjuist is, tot dat het formulier volledig is ingevuld of is gecorrigeerd, of 

b) het EBB in een van de in artikel 11, lid 4 of lid 5, bedoelde gevallen niet is gevalideerd, zolang 

de validatie niet is gegeven. 

2. De uitvoering van het EBB kan in de uitvoerende staat worden uitgesteld indien: 

a) de uitvoering een lopend strafrechtelijk onderzoek of een ingestelde strafvervolging zou kunnen 

schaden, zolang de uitvoerende staat zulks redelijk acht, of 

b) de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens reeds worden gebruikt in een andere 

procedure, zolang zij daarvoor benodigd zijn. 

3. Tot het uitstellen van de erkenning of uitvoering van het EBB overeenkomstig de leden 1 en 2 

wordt beslist door een rechter, een rechtbank, een onderzoeksmagistraat of een openbaar aanklager 

in de uitvoerende staat. Indien het EBB door een in artikel 2, punt c), onder ii), bedoelde 

rechterlijke autoriteit is uitgevaardigd en in de uitvaardigende staat niet door een rechter, een 

rechtbank, een onderzoeksmagistraat of een openbare aanklager is gevalideerd, kan de beslissing, 

indien het recht van de uitvoerende staat daarin voorziet, ook worden genomen door een andere 

volgens dit recht bevoegde rechterlijke autoriteit. 

4. Zodra de reden voor het uitstel komt te vervallen, neemt de uitvoerende autoriteit onverwijld de 

nodige maatregelen voor de uitvoering van het EBB en stelt zij de bevoegde autoriteit in de 

uitvaardigende staat daarvan in kennis op zodanige wijze dat deze beslissing schriftelijk kan 

worden vastgelegd. 

 

Artikel 17 Informatieplicht  

De uitvoerende autoriteit geeft bericht aan de uitvaardigende autoriteit in de volgende gevallen: 

1. Onmiddellijk, op ongeacht welke wijze: 

a) indien de uitvoerende autoriteit het tijdens de uitvoering van het EBB zonder verder onderzoek 

passend acht onderzoeksmaatregelen te nemen waarin oorspronkelijk niet was voorzien, of die op 

het ogenblik waarop het EBB werd uitgevaardigd niet konden worden gespecificeerd, opdat de 

uitvaardigende autoriteit ter zake verdere maatregelen kan nemen; 

b) indien de bevoegde autoriteit van de uitvoerende staat vaststelt dat het EBB niet ten uitvoer is 

gelegd op een wijze die verenigbaar is met het recht van de uitvoerende staat; 

c) indien de uitvoerende autoriteit vaststelt dat zij de vormvoorschriften en procedures waar de 

uitvaardigende autoriteit overeenkomstig artikel 12 uitdrukkelijk om heeft verzocht, niet in acht 

kan nemen. 



327 

 

Op verzoek van de uitvaardigende autoriteit wordt het bericht onverwijld bevestigd op zodanige 

wijze dat het schriftelijk kan worden vastgelegd. 

2. Onverwijld, op zodanige wijze dat schriftelijke vastlegging mogelijk is van: 

a) de doorzending van het EBB aan de bevoegde autoriteit die belast is met de uitvoering, 

overeenkomstig artikel 8, lid 5; 

b) de weigering van erkenning of uitvoering van het EBB in de zin van artikel 15, lid 2, met opgave 

van de redenen voor die weigering; 

c) het uitstel van de uitvoering of de erkenning van het EBB, de redenen voor het uitstel en, indien 

mogelijk, de verwachte duur van het uitstel; 

d) het feit dat het EBB niet ten uitvoer kan worden gelegd omdat de voorwerpen, documenten of 

gegevens zijn verdwenen, zijn vernietigd, niet te vinden zijn op de in het EBB aangegeven plaats, 

of van het feit dat de vindplaats van de voorwerpen, documenten of gegevens niet nauwkeurig 

genoeg is aangegeven, zelfs niet na overleg met de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat. 

 

Artikel 18 Rechtsmiddelen  

1. De lidstaten treffen de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden, 

met inbegrip van derden te goeder trouw, tegen de erkenning en uitvoering van het EBB 

overeenkomstig artikel 11, een rechtsmiddel ter bescherming van hun rechtmatige belangen 

kunnen aanwenden. De lidstaten kunnen deze mogelijkheid beperken tot de gevallen waarin bij de 

uitvoering van het EBB dwangmiddelen worden toegepast. De voorziening wordt bij de rechter 

van de uitvoerende staat ingesteld, overeenkomstig het recht van die staat. 

2. De materiële gronden van het EBB, waaronder begrepen voldoening aan de voorwaarden van 

artikel 7, kunnen slechts bij voorziening in rechte in de uitvaardigende staat worden aangevochten. 

De uitvaardigende staat ziet erop toe dat de in vergelijkbare binnenlandse zaken beschikbare 

rechtsmiddelen openstaan. 

3. De lidstaten zien erop toe dat de termijnen voor de in de leden 1 en 2 bedoelde voorziening in 

rechte zo worden toegepast dat de belanghebbenden over een effectief rechtsmiddel beschikken. 

4. Indien het rechtsmiddel wordt ingesteld in de uitvoerende staat, wordt de rechterlijke autoriteit 

van de uitvaardigende staat daarvan, alsmede van de ingeroepen gronden, in kennis gesteld, zodat 

zij de argumenten kan aanvoeren die zij noodzakelijk acht. Zij wordt op de hoogte gebracht van 

het resultaat van het aanwenden van het rechtsmiddel. 

5. De uitvaardigende en de uitvoerende autoriteit nemen de nodige maatregelen om de uitoefening 

van het recht tot het instellen van de in de leden 1 en 2 bedoelde voorziening te vergemakkelijken, 

met name door aan de belanghebbenden relevante en adequate informatie te verstrekken. 

6. De uitvoerende staat kan de overdracht van voorwerpen, documenten en gegevens opschorten 

in afwachting van de beslissing op een ingesteld rechtsmiddel. 

 

Artikel 19 Terugbetaling  

1. Onverminderd artikel 18, lid 2, worden door de uitvaardigende staat aan de uitvoerende staat 

die naar eigen recht aansprakelijk is voor schade welke aan een van de in artikel 18 bedoelde 

partijen is berokkend bij de uitvoering van het EBB dat hem overeenkomstig artikel 8 is 

toegezonden, alle bedragen terugbetaald die op grond van de aansprakelijkheid als 
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schadevergoeding zijn uitgekeerd aan de betrokken partij, behalve indien de schade geheel of ten 

dele aan het optreden van de uitvoerende staat is toe te schrijven. 

2. Lid 1 laat het nationale recht van de lidstaten inzake vorderingen tot schadevergoeding van 

natuurlijke personen of rechtspersonen onverlet. 

 

Richtlijn 2014/42/EU inzake de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten 

van misdrijven in de Europese Unie 

 

Artikel 4 Confiscatie  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen die de volledige of gedeeltelijke confiscatie mogelijk 

maken van hulpmiddelen en opbrengsten of voorwerpen waarvan de waarde overeenkomt met die 

van de hulpmiddelen of opbrengsten, onder voorbehoud van definitieve veroordeling wegens een 

strafbaar feit, die ook bij verstek kan gebeuren.  

2. Indien confiscatie op grond van lid 1 niet mogelijk is, nemen de lidstaten, ten minste in gevallen 

waar deze onmogelijkheid het gevolg is van ziekte of vlucht van de verdachte of beklaagde, de 

nodige maatregelen om confiscatie van opbrengsten en hulpmiddelen mogelijk te maken voor 

gevallen waarin een strafprocedure is aangevangen met betrekking tot een strafbaar feit dat al dan 

niet rechtstreeks economisch voordeel kan opleveren, en waarin deze procedure zou kunnen 

hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling indien de verdachte of beklaagde in staat was 

geweest voor de rechter te verschijnen.  

 

Artikel 5 Ruimere confiscatie  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de volledige of gedeeltelijke confiscatie mogelijk 

te maken van voorwerpen die toebehoren aan een persoon die is veroordeeld wegens een strafbaar 

feit dat al dan niet rechtstreeks economisch voordeel kan opleveren, indien een rechter, gezien de 

omstandigheden, met name bepaalde feiten en het beschikbare bewijsmateriaal, bijvoorbeeld het 

gegeven dat de waarde van de voorwerpen niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de 

veroordeelde, ervan overtuigd is dat de bedoelde voorwerpen uit criminele gedragingen zijn 

verkregen. 

2. In het kader van lid 1 van dit artikel omvat het begrip „strafbaar feit” minstens het volgende:  

a) actieve en passieve corruptie in de privésector, zoals bedoeld in artikel 2 van Kaderbesluit 

2003/568/JBZ, alsmede actieve en passieve corruptie waarbij ambtenaren van instellingen van de 

Unie of van de lidstaten zijn betrokken, zoals bepaald in respectievelijk de artikelen 2 en 3 van de 

overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren betrokken zijn;  

b) strafbare feiten die verband houden met de deelneming aan een criminele organisatie, als 

bepaald in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ, ten minste in gevallen waar het strafbaar feit 

economisch voordeel heeft opgeleverd;  

c) het bewerkstelligen van de deelname van een kind aan pornografische voorstellingen, of het 

werven van een kind hiervoor of het profiteren of anderszins uitbuiten van een kind voor dergelijke 

doeleinden indien het kind seksueel meerderjarig is, zoals bepaald in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 

2011/93/EU; de distributie, verspreiding of uitzending van kinderpornografie, als bepaald in artikel 

5, lid 4, van die richtlijn; het aanbieden, leveren of ter beschikking stellen van kinderpornografie, 
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als bepaald in artikel 5, lid 5, van die richtlijn; het vervaardigen van kinderpornografie, als bepaald 

in artikel 5, lid 6, van die richtlijn;  

d) onrechtmatige systeemverstoring en onrechtmatige gegevensverstoring, als bepaald in 

respectievelijk de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 2013/40/EU, indien een beduidend aantal 

informatiesystemen is getroffen door het gebruik van een in artikel 7 van die richtlijn bepaald 

instrument dat hoofdzakelijk daartoe is ontworpen of aangepast; het opzettelijk vervaardigen, 

verkopen, verkrijgen voor gebruik, invoeren, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken 

van instrumenten die worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, althans voor gevallen 

die niet onbeduidend zijn, zoals bepaald in artikel 7 van die richtlijn;  

e) een strafbaar feit waarop overeenkomstig het toepasselijke in artikel 3 vermelde instrument, of, 

indien het betrokken instrument geen drempelwaarde voor sancties bepaalt, uit hoofde van het 

toepasselijke nationale recht, een maximale vrijheidsstraf staat van ten minste vier jaar.  

 

Artikel 6 Confiscatie bij een derde  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de confiscatie mogelijk te maken van 

opbrengsten, of andere voorwerpen waarvan de waarde overeenkomt met opbrengsten, die door 

een verdachte of beklaagde al dan niet rechtstreeks aan derden zijn overgemaakt, of die door 

derden zijn verworven van een verdachte of beklaagde, ten minste wanneer die derden wisten of 

hadden moeten weten dat het doel van de overdracht of de verwerving het vermijden van 

confiscatie was, en dit op grond van concrete feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld het feit dat 

de overdracht of verwerving kosteloos werd uitgevoerd, of tegen een bedrag dat beduidend onder 

de marktwaarde lag.  

2. Lid 1 wordt aldus uitgelegd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten van derden te goeder 

trouw.  

 

Artikel 7 Bevriezing  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen die bevriezing van voorwerpen met het oog op een 

eventuele confiscatie mogelijk maken. Deze maatregelen, die door een bevoegde autoriteit moeten 

worden bevolen, omvatten hetgeen dringend moet worden ondernomen om de voorwerpen veilig 

te stellen.  

2. Ten aanzien van voorwerpen die in het bezit zijn van een derde, als bedoeld in artikel 6, kunnen 

bevriezingsmaatregelen worden gelast met het oog op een eventuele latere confiscatie. 

 

Artikel 8 Waarborgen  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de personen tegen wie de in 

deze richtlijn bedoelde maatregelen zijn gericht, recht hebben op een doeltreffende voorziening in 

rechte en een eerlijk proces, om hun rechten te kunnen handhaven.  

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de beslissing tot bevriezing 

van voorwerpen zo spoedig mogelijk na de tenuitvoerlegging ervan aan de betrokkene wordt 

meegedeeld. Deze kennisgeving haalt minstens kort de reden(en) voor de beslissing in kwestie 

aan. De bevoegde autoriteiten kunnen de kennisgeving aan de betrokkene van de beslissing tot 

bevriezing van voorwerpen echter uitstellen om het strafrechtelijk onderzoek niet te schaden.  
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3. De beslissing tot bevriezing van voorwerpen blijft slechts zolang van kracht als nodig is om de 

voorwerpen met het oog op een eventuele latere confiscatie veilig te stellen.  

4. De lidstaten bieden de personen wier voorwerpen zijn getroffen de effectieve mogelijkheid om 

de beslissing tot bevriezing aan te vechten bij een rechter, overeenkomstig de in het nationale recht 

voorziene procedures. Deze procedures kunnen bepalen dat indien de aanvankelijke beslissing tot 

bevriezing is genomen door een bevoegde niet- rechterlijke autoriteit, deze beslissing eerst ter 

bekrachtiging of herziening moet worden voorgelegd aan een rechterlijke instantie alvorens zij 

voor een rechter kan worden betwist.  

5. Bevroren voorwerpen die naderhand niet worden geconfisqueerd, worden onmiddellijk 

teruggegeven. De voorwaarden of procedureregels voor de teruggave van de voorwerpen worden 

bij het nationale recht bepaald.  

6. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elk confiscatiebevel met 

redenen wordt omkleed en aan de betrokkene wordt meegedeeld. De lidstaten bieden de persoon 

tegen wie het confiscatiebevel is gericht, daadwerkelijk de mogelijkheid om het confiscatiebevel 

voor een rechter te betwisten.  

7. Onverminderd Richtlijn 2012/13/EU en Richtlijn 2013/48/EU hebben de personen wier 

voorwerpen zijn getroffen door een confiscatiebevel, tijdens de gehele confiscatieprocedure 

betreffende het bepalen van de opbrengsten en hulpmiddelen recht op toegang tot een advocaat, 

ter verdediging van zijn rechten. De betrokkenen zullen ervan in kennis gesteld worden dat zij 

over dit recht beschikken.  

8. In de in artikel 5 bedoelde procedures heeft de betrokkene daadwerkelijk de mogelijkheid om 

de omstandigheden, met name de specifieke feiten en het beschikbare bewijsmateriaal op grond 

waarvan de betrokken voorwerpen worden geacht voort te komen uit crimineel gedrag, te 

betwisten.  

9. Derden hebben het recht het eigendom of enige ander zakelijk recht op te eisen, ook in de in 

artikel 6 bedoelde gevallen.  

10. Indien slachtoffers ingevolge een strafbaar feit vorderingen tot schadevergoeding indienen 

tegen een persoon tegen wie een in deze richtlijn voorziene confiscatiemaatregel zich richt, nemen 

de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de confiscatiemaatregel deze 

slachtoffers niet belet schadeloosstelling te vragen. 

 

Artikel 9 Daadwerkelijke confiscatie en tenuitvoerlegging  

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de voorwerpen die moeten 

worden bevroren en geconfisqueerd kunnen worden geïdentificeerd en opgespoord, zelfs na een 

definitieve veroordeling wegens een strafbaar feit of na een procedure waarin artikel 4, lid 2, wordt 

toegepast, en dat een eenmaal uitgevaardigd confiscatiebevel daadwerkelijk ten uitvoer wordt 

gelegd.  

 

Artikel 10 Beheer van bevroren en geconfisqueerde voorwerpen  

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen, bijvoorbeeld door het oprichten van gecentraliseerde 

bureaus, een reeks gespecialiseerde bureaus of gelijkwaardige mechanismen, om te zorgen voor 

een goed beheer van de voorwerpen die zijn bevroren met het oog op een eventuele latere 

confiscatie.  
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2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde maatregelen ook de mogelijkheid omvatten 

om voorwerpen indien nodig te verkopen of over te dragen.  

3. De lidstaten overwegen maatregelen waardoor geconfisqueerde voorwerpen voor het publiek 

belang of voor maatschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual 

recognition of freezing and confiscation orders, COM(2016) 819/2 

 

Article 4. Transmission of confiscation orders 

1. A confiscation order, or a certified copy of it, shall be transmitted together with the certificate 

provided for in Article 7 by the issuing authority directly to the executing authority or, where 

applicable, to the central authority referred to in Article 27(2) by any means capable of producing 

a written record under conditions allowing the executing authority to establish authenticity. 

2. As regards a confiscation order concerning an amount of money, the order shall be transmitted 

to the Member State in which the issuing authority has reasonable grounds to believe that the 

natural or legal person against whom the order has been issued has property or income. 

3. As regards a confiscation order concerning specific items of property, the order shall be 

transmitted to the Member State in which the issuing authority has reasonable grounds to believe 

that property covered by the confiscation order is located. 

4. Where there are no reasonable grounds which would allow the issuing authority to determine 

the Member State to which the confiscation order shall be transmitted, the order shall be 

transmitted to the Member State where the natural or legal person against whom the order has been 

issued is habitually resident or has its registered seat respectively. 

5. Where the competent executing authority is unknown, the issuing authority shall make all 

necessary inquiries, including through the contact points of the European Judicial Network38, in 

order to obtain the information from the executing State. 

6. Where the authority in the executing State which receives a confiscation order has no 

competence to recognise it and to take the necessary measures for its execution, it shall 

immediately transmit the confiscation order to the competent executing authority in its Member 

State and shall inform the issuing authority accordingly. 

 

Article 5. Transmission of a confiscation order to one or more executing States 

1. A confiscation order may only be transmitted pursuant to Article 4 to one executing State at any 

one time. 

2. A confiscation order concerning specific items of property may be transmitted to more than one 

executing State at the same time where: 

(a) the issuing authority has reasonable grounds to believe that different items of property covered 

by the confiscation order are located in different executing States, 

(b) the confiscation of a specific item of property covered by the confiscation order involves action 

in more than one executing State, or 

(c) the issuing authority has reasonable grounds to believe that a specific item of property covered 

by the confiscation order is located in one of two or more specified executing States. 
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3. A confiscation order concerning an amount of money may be transmitted to more than one 

executing State at the same time, where the issuing authority deems that there is a specific need to 

do so, in particular where: 

(a) the property concerned has not been frozen under this Regulation, or 

(b) the value of the property which may be confiscated in the issuing State and any one executing 

State is not likely to be sufficient for the execution of the full amount covered by the confiscation 

order. 

 

Article 6. Consequences of transmission of confiscation orders 

1. The transmission of a confiscation order to one or more executing States in accordance with 

Articles 4 and 5 shall not restrict the right of the issuing State to execute the order itself. 

2. Where a confiscation order concerning an amount of money is transmitted to one or more 

executing States, the total value derived from its execution may not exceed the maximum amount 

specified in the confiscation order. 

3. The issuing authority shall immediately inform the executing authority by any means capable 

of producing a written record: 

(a) if it considers that there is a risk that execution beyond the maximum amount may occur, in 

particular on the basis of information notified to it by the executing authority pursuant to Article 

11(1)(b) ; 

(b) if all or a part of the freezing or confiscation order has been executed in the issuing State or in 

another executing State, specifying the amount for which the freezing or confiscation order has 

not yet been executed; 

(c) if, after the transmission of an order in accordance with Article 4, an authority of the issuing 

State receives any sum of money which the person concerned has paid voluntarily in respect of the 

order. 

Where point (b) applies, the issuing authority shall inform the executing authority as soon as 

possible whether the risk referred to has ceased to exist. 

4. Where the issuing State has indicated that it wishes to withdraw the order from the executing 

State for any reason, the executing State shall terminate the execution of the confiscation order 

immediately. 

 

Article 7. Standard certificate 

1. The issuing authority shall complete the certificate set out in Annex I, sign it and certify its 

content as being accurate and correct. 

2. The issuing authority shall translate the certificate into an official language of the executing 

State or any other language indicated by that Member State in accordance with paragraph 3. 

3. Any Member State may, at any time, state in a declaration submitted to the Commission, that it 

will accept a translation in one or more other official languages of the Union. 

Union. 

 

Article 8. Recognition and execution of confiscation orders 

1. The executing authority shall without further formalities recognise a confiscation order 

transmitted in accordance with Article 4 and shall take the necessary measures for its execution in 
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the same way as for a confiscation order made by an authority of the executing State, unless that 

authority decides to invoke one of the grounds for non-recognition and non-execution provided 

for in Article 9 or one of the grounds for postponement provided for in Article 11. 

2. If a confiscation order concerns a specific item of property, the issuing and executing authorities 

may, if provided for under the law of the issuing State, agree that confiscation in the executing 

State may take the form of a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of the 

property. 

3. If a confiscation order concerns an amount of money, the executing authority shall, if payment 

is not obtained, execute the confiscation order in accordance with paragraph 1 on any item of 

property available for that purpose.If necessary, the executing authority shall convert the amount 

of money to be confiscated into the currency of the executing State at the rate of exchange obtained 

at the time when the confiscation order was issued. 

4. As soon as the execution of the order has been completed the executing authority shall inform 

the issuing authority by any means capable of producing a written record. 

 

Article 9. Grounds for non-recognition and non-execution of confiscation orders 

1. The executing authority may decide not to recognise and not to execute confiscation orders only 

if: 

(a) the certificate provided for in Article 7 is incomplete, manifestly incorrect or manifestly does 

not correspond to the confiscation order, and has not been completed following the consultation in 

accordance with paragraph 2; 

(b) the execution of the confiscation order would be contrary to the ne bis in idem principle; 

(c) there is immunity or privilege under the law of the executing State which would prevent the 

execution of a domestic confiscation order on the property concerned; 

(d) the confiscation order is based on a criminal offence committed outside the territory of the 

issuing State and wholly or partially on the territory of the executing State and the conduct in 

connection with which the confiscation order is issued is not an offence in the executing State; 

(e) the rights of any bona fide third party make it impossible under the law of the executing State 

to execute the confiscation order, including where that impossibility is a consequence of the 

application of legal remedies in accordance with Article 31; 

(f) if, in a case referred to in Article 3(2), the conduct on which the confiscation order is based 

does not constitute an offence under the law of the executing State; however, in relation to taxes 

or duties, customs and exchange, execution of the confiscation order shall not be refused on the 

ground that the law of the executing State does not impose the same kind of tax or duty or does 

not contain the same type of rules as regards taxes, duties and customs and exchange regulations 

as the law of the issuing State;  

(g) according to the certificate provided for in Article 7, the person did not appear in person at the 

trial resulting in a confiscation order linked to a final conviction.  

That ground for non-recognition and non execution shall not apply where the certificate states that 

the person, in accordance with further procedural requirements defined in the national law of the 

issuing State:  

(1) was summoned in due time in person and thereby informed of the scheduled date and place of 

the trial which resulted in the confiscation order, or by other means actually received official 
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information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was unequivocally 

established that he or she was aware of the scheduled trial, and was informed in due time that such 

a confiscation order could be handed down if he or she did not appear for the trial;  

(2) being aware of the scheduled trial, had given a mandate to a legal counsellor, who was either 

appointed by the person concerned or by the State, to defend him or her at the trial and was indeed 

defended by that counsellor at the trial;or  

(3) after being served with the confiscation order and being expressly informed of the right to a 

retrial, or an appeal, in which the person has the right to participate and which allows the merits 

of the case, including fresh evidence, to be re-examined, and which could lead to the original 

decision being reversed:  

- expressly stated that he or she does not contest the confiscation order, or  

- did not request a retrial or appeal within the applicable time frame.  

2. In the cases referred to in paragraph 1, before deciding not to recognise and execute the 

confiscation order, either in whole or in part, the executing authority shall consult the issuing 

authority by any appropriate means and shall, where appropriate, request the issuing authority to 

supply any necessary information without delay.  

3. Any decision not to recognise and to execute shall be taken without delay and notified 

immediately to the issuing authority by any means capable of producing a written record. 

 

Article 10. Time limits for recognition and execution of confiscation orders 

1. The decision on the recognition and execution of the confiscation order shall be taken and the 

confiscation be carried out with the same celerity and priority as for a similar domestic case and, 

in any case, within the time limits provided for in this Article. 

2. The executing authority shall take the decision on the recognition and execution of the 

confiscation order without delay and, without prejudice to paragraph 5, no later than 30 days after 

the executing authority has received the confiscation order. 

3. The executing authority shall communicate the decision on a confiscation order to the issuing 

authority without delay by any means capable of producing a written record. 

4. Unless grounds for postponement pursuant to Article 11 exist, the executing authority shall carry 

out the confiscation without delay and without prejudice to paragraph 5 of this Article , not later 

than 30 days following the taking of the decision referred to in paragraph 2 of this Article. 

5. Where it is not possible in a specific case to meet the time limits set out in paragraphs 2 or 4, 

the executing authority shall, without delay, inform the issuing authority by any means, giving the 

reasons for the delay and shall consult with the issuing authority on the appropriate timing to carry 

out the confiscation. In such a case, the time limit laid down in paragraphs 2 or 4, may be extended 

by a maximum of 30 days. 

 

Article 11. Postponement of execution of confiscation orders 

1. The executing authority may postpone the execution of a confiscation order transmitted in 

accordance with Article 4 where: 

(a) its execution might damage an ongoing criminal investigation, until such time as it deems 

reasonable; 



335 

 

(b) as regards a confiscation order concerning an amount of money, it considers that there is a risk 

that the total value derived from its execution may considerably exceed the amount specified in 

the confiscation order because of the simultaneous execution of the confiscation order in more 

than one Member State; 

(c) where the property is already the subject of confiscation proceedings in the executing State; 

(d) in the cases of legal remedies referred to in Article 33. 

2. The executing authority shall without delay make a report to the issuing authority by any means 

capable of producing a written record on the postponement of the execution of the order, including 

the grounds for the postponement and, if possible, the expected duration of the postponement. 

3. As soon as the ground for postponement has ceased to exist, the executing authority shall without 

delay take the necessary measures for the execution of the order and inform the issuing authority 

thereof by any means capable of producing a written record. 

Article 12. Impossibility to execute a confiscation order  

Where it is impossible to execute the confiscation order because the property to be confiscated has 

already been confiscated, has disappeared, has been destroyed, or cannot be found in the location 

indicated in the certificate or because the location of the property has not been indicated in a 

sufficiently precise manner, even after consultation with the issuing authority, the issuing authority 

shall be notified without delay. Where possible, the order may be executed on other property in 

accordance with Article 8(2) or (3). 

 

Article 13. Conditions for issuing and transmitting a freezing order 

1. The issuing authority may issue a freezing order provided that the following conditions are met: 

(a) the issuing of the order is necessary and proportionate in order to provisionally prevent the 

destruction, transformation, moving, transfer or disposal of property with a view to possible 

subsequent confiscation taking into account the rights of the person concerned; 

(b) the order could have been ordered under the same conditions in a similar domestic case; and 

(c) the reason or reasons for the order are properly indicated, at least briefly. 

2. The conditions referred to in paragraph 1 shall be assessed by the issuing authority in each case. 

3. Where the executing authority has reason to believe that the conditions referred to in paragraph 

1 have not been met, it may, after executing the order, consult the issuing authority on the 

importance of continuing the freezing. Such consultation shall not delay the execution of the 

freezing order. After that consultation the issuing authority may decide to withdraw the order. 

 

Article 14. Transmission of freezing orders 

1. A freezing order shall be transmitted in the form referred to in Article 16 by the issuing authority 

directly to the executing authority, or where applicable to the central authority referred to in Article 

27(2), by any means capable of producing a written record under conditions allowing the executing 

authority to establish authenticity. 

2. As regards a freezing order concerning an amount of money, the order shall be transmitted to 

the Member State in which the issuing authority has reasonable grounds to believe that the natural 

or legal person against whom the order has been issued has property or income. 
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3. As regards a freezing order concerning specific items of property, the order shall be transmitted 

to the Member State in which the issuing authority has reasonable grounds to believe that property 

covered by the freezing order is located. 

4. If there are no reasonable grounds which would allow the issuing authority to determine the 

Member State to which the freezing order shall be transmitted, the order shall be transmitted to the 

Member State where the natural or legal person against whom the order has been issued is 

habitually resident or has its registered seat respectively. 

5. The freezing order referred to in paragraph 1: 

(a) shall be accompanied by a confiscation order transmitted in accordance with Article 4 , or 

(b) shall contain an instruction that the property shall remain in the executing State pending the 

transmission of a confiscation order in accordance with Article 4. The issuing authority shall 

indicate the estimated date for this transmission in the form referred to in Article 16. 

6. The issuing authority shall inform the executing authority if it is aware of any interested party, 

including bona fide third parties, that are affected by the freezing order. 

7. If the competent executing authority is unknown, the issuing authority shall make all necessary 

inquiries, including through the contact points of the European Judicial Network39, in order to 

obtain the information from the executing State. 

8. Where the executing authority which receives a freezing order has no competence to recognise 

it and take the necessary measures for its execution, it shall immediately transmit the freezing order 

to the competent executing authority in its Member State and shall inform the issuing authority 

accordingly. 

 

Article 15. Transmission of a freezing order to one or more executing States 

1. A freezing order may only be transmitted pursuant to Article 14 to one executing State at any 

one time. 

2. A freezing order concerning specific items of property may be transmitted to more than one 

executing State at the same time where: 

(a) the issuing authority has reasonable grounds to believe that different items of property covered 

by the freezing order are located in different executing States; 

(b) the freezing of a specific item of property covered by the freezing order involves action in more 

than one executing State;or 

(c) the issuing authority has reasonable grounds to believe that a specific item of property covered 

by the freezing order is located in one of two or more specified executing States. 

3. A freezing order concerning an amount of money may be transmitted to more than one executing 

State at the same time, where the issuing authority deems there is a specific need to do so, in 

particular where the estimated value of the property which may be frozen in the issuing State and 

in any one executing State is not likely to be sufficient for the execution of the full amount covered 

by the freezing order. 

 

Article 16. Form of the freezing order 

1. The freezing order shall be issued in the form set out in Annex II. 

2. The issuing authority shall complete the form, sign it and certify its content as accurate and 

correct. 
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3. The issuing authority shall translate the freezing order into an official language of the executing 

State or any other language indicated by that Member State in accordance with paragraph 4. 

4. Any Member State may, at any time state in a declaration submitted to the Commission, that it 

will accept a translation in one or more other official languages of the Union. 

 

Article 17. Recognition and execution of freezing orders 

The executing authority shall recognise a freezing order transmitted in accordance with Article 14 

without further formalities and shall take the necessary measures to execute it unless that authority 

decides to invoke one of the grounds for non-recognition and non-execution provided for in Article 

18 or one of the grounds for postponement provided for in Article 20. 

 

Article 18. Grounds for non-recognition and non-execution of freezing orders 

1. The executing authority may decide not to recognise and not to execute the freezing order only 

if: 

(a) the form provided for in Article 16 is incomplete or manifestly incorrect, and has not been 

completed following the consultation in accordance with paragraph 2; 

(b) the execution of the order would be contrary to the ne bis in idem principle 

(c) there is immunity or privilege under the law of the executing State which would prevent the 

execution of a domestic freezing order on the property concerned; 

(d) the order is based on a criminal offence committed outside the territory of the issuing State and 

wholly or partially on the territory of the executing State, and the conduct in connection with which 

the freezing order is issued is not an offence in the executing State; 

(e) in a case referred to in Article 3(2), the conduct on which the freezing order is based does not 

constitute an offence under the law of the executing State; however, in relation to taxes or duties, 

customs and exchange, execution of the freezing order shall not be refused on the grounds that the 

law of the executingState does not impose the same kind of tax or duty or does not contain the 

same type of rules as regards taxes, duties and customs and exchange regulations as the law of the 

issuing State; 

2. In the cases referred to in paragraph 1, before deciding not to recognise or not to execute the 

freezing order either in whole or in part, the executing authority shall consult the issuing authority, 

by any appropriate means, and shall, where appropriate, request the issuing authority to supply any 

necessary information without delay. 

3. The executing authority may decide to lift the freezing order if, during the execution, it becomes 

aware that one of the grounds for non-recognition and non-execution applies. 

 

Article 19. Time limits for recognition and execution of freezing orders 

1. The decision on the recognition and execution of the freezing order shall be taken and the 

freezing shall be carried out with the same celerity and priority as for a similar domestic case and, 

in any case, within the time limits provided in this Article. 

2. Where the issuing authority has indicated in the freezing order that there are legitimate grounds 

to believe that the property in question will imminently be moved or destroyed and that immediate 

freezing is necessary, or if the issuing authority has indicated in the freezing order that the freezing 
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measure has to be carried out on a specific date, the executing authority shall take full account of 

this requirement. 

3. The executing authority shall take the decision on the recognition and execution of the freezing 

order, or on consulting the issuing authority in accordance with Article 18(2), as soon as possible 

and, without prejudice to paragraph 7 of this Article, no later than 24 hours after the executing 

authority has received the freezing order. 

4. If the executing authority consults the issuing authority in accordance with Article 18(2), the 

executing authority shall take the decision on the recognition and execution of the freezing order 

without delay. 

5. The executing authority shall communicate the decision on a freezing order to the issuing 

authority without delay by any means capable of producing a written record. 

6. Unless grounds for postponement pursuant to Article 20 exist, the executing authority shall carry 

out the freezing without delay and without prejudice to paragraph 7 of this Article, not later than 

24 hours after taking the decision referred to in paragraph 3 of this Article. 

7. Where it is not possible in a specific case to meet the time limits set out in paragraphs 3 or 6, 

the executing authority shall immediately inform the issuing authority by any means, giving the 

reasons for the delay and shall consult with the issuing authority on the appropriate timing to carry 

out the freezing. 

Article 20. Postponement of execution of freezing orders 

1. The executing authority may postpone the execution of a freezing order transmitted in 

accordance with Article 14 where : 

(1) its execution might damage an ongoing criminal investigation, until such time as it deems 

reasonable; 

(2) the property is already the subject of a freezing order and until such orders are lifted; or 

(3) the property is already subject to an order issued in the course of other proceedings in the 

executing State and until that order is lifted. 

(4) However, this point shall only apply where such an order would have priority over subsequent 

national freezing orders in criminal proceedings under national law. 

2. The executing authority shall immediately report to the issung authority by any means capable 

of producing a written record on the postponement of the execution of the order, including the 

grounds for the postponement and, if possible, the expected duration of the postponement. As soon 

as the ground for postponement has ceased to exist, the executing authority shall immediately take 

the necessary measures for the execution of the order and inform the issuing authority thereof by 

any means capable of producing a written record. 

 

Article 21. Obligation to inform the interested parties 

1. Without prejudice to Article 22, following the execution, the executing authority shall notify its 

decision to the person against whom the freezing order has been issued and to any interested party 

including bona fide third parties of which the executing authority has been informed in accordance 

with Article 14(6). 

2. The notification shall contain information, at least briefly, on the reasons of the freezing order, 

on the authority who issued the order and on the existing legal remedies under the national law of 

the executing State. 
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Article 22. Confidentiality 

1. In the execution of a freezing order the issuing authority and the executing authority shall take 

due account of the confidentiality of the investigation. 

2. The executing authority shall, in accordance with its national law, guarantee the confidentiality 

of the facts and the substance of the freezing order, except to the extent necessary to execute it. If 

the executing authority cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall notify the 

issuing authority immediately. 

3. For the purpose of safeguarding ongoing investigations, the issuing authority may request the 

executing authority to keep the execution of the freezing order confidential for a limited period of 

time. 

 

Article 23. Duration of freezing orders 

1. The property shall remain frozen in the executing State until the competent authority of that 

State has responded definitively to a confiscation order transmitted in accordance with Article 4 

or the issuing authority has informed the executing authority of any decision or measure as a result 

of which the order ceases to be enforceable or shall be withdrawn, in accordance with Article 

30(1). 

2. After consulting the issuing authority, the executing authority, taking into account the 

circumstances of the case, may make a reasoned request to the issuing authority to limit the period 

for which the property shall be frozen. If the issuing authority does not agree to such a limitation, 

it shall inform the executing authority thereof, stating its reasons. If the issuing authority does not 

do so within six weeks of receiving the request, the executing authority may lift the freezing order. 

 

Article 24. Impossibility to execute a freezing order 

Where it is impossible to execute the freezing order because the property to be frozen has already 

been confiscated, has disappeared, has been destroyed or cannot be found in the location indicated 

in the certificate or because the location of the property has not been indicated in a sufficiently 

precise manner, even after consultation with the issuing authority, the issuing authority shall be 

notified without delay. 

 

Article 25. Reporting 

The executing authority shall report on the measures taken for the execution of the freezing order 

and the results thereof, including a description of the property frozen and an estimation of its value, 

to the issuing authority within three days of the execution of the order by any means capable of 

producing a written record. 


