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Beste lezer,

Voor u ligt het honderdste nummer van het 
blad ‘aFPakken’(voormalig BOOM-Nieuws). 
Een mijlpaal, die gevierd moet worden! 
Daarom is dit nummer anders van 
samenstelling en van uitvoering dan de vorige 
nummers: met bijzondere rubrieken die het 
verdienen om aandacht te krijgen. Vanuit het 
hele land is er meegewerkt aan dit nummer: 
anekdotes en bijzondere vondsten, maar ook 
tips en kennis. 

We zijn ver gekomen sinds de start van het 
blad. In het eerste nummer in 1996 wordt in 
het voorwoord vermeld dat financieel 
rechercheren volop in ontwikkeling is, maar de 
ontnemingsopbrengsten nog niet gelijk lopen 
met de verwachtingen. 

Nu nummer 100, in 2021, zijn de nodige 
verbeteringen te melden: de focus ligt niet 
alleen meer op ontneming, maar is verschoven 
via ‘afpakken’ naar criminele geldstromen. Het 
beschouwen van zaken met de financiële bril 
vanaf het begin is iets dat thans – gelukkig 
– steeds meer tussen de oren van 
opsporingsland én Openbaar Ministerie is 
gekomen. Binnen het OM is op elk parket 
afpakexpertise aanwezig en het FP Afpakken 

biedt bijstand aan OM-onderdelen in het hele 
land en draait ingewikkelde zaken. Ook bij 
politie en bijzondere opsporingsdiensten 
is steeds meer aandacht voor criminele 
geldstromen. 
De opbrengsten van afpakken zijn gestegen 
van (in 1995) 2,8 naar (in 2020) 84,7 miljoen 
euro. Een mooi resultaat, maar er valt nog 
meer te behalen, zeker als het wordt afgezet 
tegen 16 miljard euro die volgens schattingen 
van Unger in 2014 in Nederland witgewassen 
wordt.

Doorgaan én vernieuwen is daarom het doel! 
Vanuit het Koersdocument Afpakken 2019 – 
2023 is dan ook een aantal actielijnen 
benoemd om het afpakken te verbeteren:

 • actielijn 1: Het financieel-economisch 
perspectief aan de voorkant

 • actielijn 2: Leren, ontwikkelen en verbinden
 • actielijn 3: De afpakmonitor
 • actielijn 4: Internationalisering
 • actielijn 5: Storytelling.

Daarom nu tien diverse rubrieken met tien 
onderdelen, die hier in passen: honderd keer 
afpakken voor het honderdste nummer! Tips 
op allerlei onderdelen zijn gebundeld, maar de 
bijdragen aan de rubrieken afpakvondsten en 
anekdotes vind u verspreid door het blad.

Voorwoord
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Wie in de opsporing of bij het Openbaar Ministerie op het 
gebied van ‘afpakken’ werkt, maakt nogal eens wat mee: 
bijzondere doorzoekingen of inbeslag nemingen, die de 
betrokkenen niet snel zullen vergeten. 

We hopen dat u enthousiast wordt van het lezen van dit 
speciale nummer en dat u geïnspireerd wordt om ook af 
te pakken én uw mooie verhalen met het land te delen. 
De eerste kans daartoe wordt u al geboden in één van 
die 10 rubrieken.

De redactie

1 Aard en omvang criminele bestedingen door Prof.dr. 

Brigitte Unger, 1 oktober 2018.

aFPakfestival 2022 

Om collega’s binnen en buiten het OM te inspireren en kennis en tools te delen vindt op 10, 15 
en 17 maart 2022 het aFPakfestival plaats, deze keer in een hybride vorm.
Een greep uit het programma: leer hoe je zelf een verklaring van derdenbeslag invult, doe 
mee aan Expeditie Noord en waan je in de wereld van de LBA in Leeuwarden, het CJIB en de 
hallen van Domeinen, neem een kijkje in de keuken bij verschillende ketenpartners, los de 
afpakcasus op en speel het bekendste spel op televisie: miljoenenjacht. Dan is er ook nog de 
competitie om de leukste afpakzaak, nemen we je mee in de wereld van de cryptocurrency 
en hebben we het over de tool BMC die helpt om de organisatiestructuur van bijvoorbeeld 
een verdachte onderneming in beeld te brengen. 
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Na een tip van de Douane dat een tweedehands ambulance 
en een bijna nieuwe Jaguar op het punt stonden verscheept 
te worden naar Suriname, werd gelijk actie ondernomen 
door rechercheurs van het Flexibel Afpak Team van de FIOD 
Amsterdam. Al snel bleek dat er allerlei vraagtekens waren 
rondom de eigenaar van de ambulance en werd in opdracht 
van het Functioneel Parket in Amsterdam de ambulance 
onderzocht. ‘Door de Douane werd de ambulance door de 
scan gehaald en toen zagen wij afwijkende vormen tussen 
het dak en de dakbedekking’ vertelt rechercheur Marcel. 
‘Een geldhond van de Douane sloeg aan op het dak, waarop 
wij vervolgens de binnenvoering van het dak hebben 
opengemaakt.’

Een mooie vondst van 4.000 bankbiljetten van 500 euro in 
het dak van de ambulance
‘In het dak vonden wij 2 langwerpige pakketten met daarin 
4.000 biljetten van 500 euro,’ vertellen de rechercheurs 
Wendy , Els en Samantha.  
‘De pakketten waren ook rondom voorzien van gemalen 
koffie, wij vermoedden dat dat was gedaan met het doel om 
de geldhond te misleiden. Na de vondst hebben wij de 
exporterende eigenaar van de ambulance aangehouden en 
doorzoekingen gedaan. De eigenaar vertelde van niets te 
weten. De eigenaar is echter na ons uitgebreide onderzoek, 
overeenkomstig de eis van de officier van justitie van het 
Functioneel Parket, door de rechtbank Amsterdam 
onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 
maanden en de inbeslaggenomen 2 miljoen euro en de 
ambulance zijn verbeurd verklaard.’

Volgende vondst >

> Een tip van de Douane 
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> Boot aan de ketting in Frankrijk/zoeking in Spanje
 | mr. C.J. Zweers  

In een witwasonderzoek was het de bedoeling om een 
actiedag te plannen in september. In verband met meerdere 
panden én een dure boot in Spanje van de hoofdverdachten 
was ruim van te voren een rechtshulpverzoek verstuurd. Om 
de actie goed voor te bereiden gingen we in juni naar Spanje 
om dit door te spreken en goede afspraken te maken. Dit lukt 
en men was bereid om de doorzoekingen te doen en 
beslagen te leggen als we daar in september in Spanje 
zouden zijn op de actiedag. 

Maar ja, criminelen laten zich niet sturen.. een paar dagen na 
terugkomst in juni bleek via de tap van een grote drugsdeal 
en dus moest worden ingegrepen. Via de tap werd vernomen 
dat de hoofdverdachten op dat moment op hun boot in 
Frankrijk zaten. De zaaksofficier stuurde een Europees 
Aanhoudingsbevel. Ik heb toen een bevriezingsbevel voor de 
boot daaraan toegevoegd – door middel van knippen en 
plakken vanuit het rechtshulpverzoek aan Spanje. Dit 
resulteerde er in dat helaas deze verdachten niet werden 

aangetroffen op de boot, maar wel de boot zelf. Deze werd 
door de Franse autoriteiten meteen aan de ketting gelegd.

Ook heb ik toen onmiddellijk contact gelegd met Spanje om 
daar de doorzoekingen te laten doen. Dit ging echter niet zo 
maar, want men redeneerde daar: er is afgesproken dat die 
doorzoekingen in jullie aanwezigheid gaan gebeuren, dus 
zonder jullie gaat dat niet gebeuren – deze boodschap kregen 
we om 10 uur ’s avonds – om 6 uur de volgende ochtend 
zaten wij in het vliegtuig naar Spanje om de volgende dag 
toch alsnog de doorzoekingen in onze aanwezigheid te laten 
plaatsvinden: helaas was daar ook al het een en ander uit de 
woningen verdwenen – waarschijnlijk door bekenden van de 
verdachten al weggehaald – maar niet de USB-stick met een 
stuk van de drugsboekhouding, die in een wandlamp verstopt 
zat. Hier bleek dat een doorzoeking voor vermogens-
bestanddelen dus ook zeker zinvol kan zijn voor de strafzaak, 
terwijl dankzij de geëigende kanalen voor de aanhouding 

beslag kon worden gelegd op de boot met een (destijds) 
geschatte waarde van meer dan een miljoen euro. 

1 Mr. C.J. (Karin) Zweers is officier van justitie bij het 

Functioneel Parket, vestiging Amsterdam. 

Volgende anekdote >
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Wie in de opsporing of bij het Openbaar Ministerie op het gebied van ‘afpakken’ werkt, maakt nogal eens wat mee: bijzondere doorzoekingen of inbeslagnemingen, die de
betrokkenen niet snel zullen vergeten. Daarom heeft de redactie een aantal landelijke anekdotes verzameld, die verspreid zijn over dit blad.
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Er kan een scala aan verweren worden gevoerd, zowel op zitting als in de 
schriftelijke voorbereiding van een ontnemingsprocedure. Hoewel het plaatsvinden 
van een schriftelijke voorbereiding in een ontneming niet vaststaat (dit kan door de 
rechter worden bepaaldw), is het voor het Functioneel Parket meer regel dan 
uitzondering. Dit komt door de vaak ingewikkelde aard van de zaken. 
De procesgang kan soepeler en efficiënter verlopen als berekeningen of verweren 
vooraf op schrift te lezen en te beoordelen zijn.e Deze schriftelijke voorbereiding 
bestaat veelal uit een conclusie van eis (OM), een conclusie van antwoord 
(verdediging), een conclusie van repliek (OM) en een conclusie van dupliek 
(verdediging). Hierna vindt een inhoudelijke zitting plaats, waarbij de rechter 
beslist over de resterende discussiepunten. In deze bijdrage wordt een tiental 
verweren besproken die vaak in de conclusiewisselingen, maar ook op zitting zelf 
naar voren worden gebracht, en hoe daar op kan worden gereageerd:

1. De situatie kan zich voordoen dat ten tijde van de ontnemingsprocedure er nog 
geen onherroepelijk vonnis in de hoofdzaak is. De advocaat stelt: “het OM is 
niet-ontvankelijk in haar vordering, want er is nog geen onherroepelijke 
veroordeling, waarmee de strafbaarheid van verdachte nog niet vaststaat”. 
In artikel 36e lid 1 Sr staat dat voor een ontneming de betrokkene veroordeeld 
moet zijn voor een strafbaar feit. Dit betekent dat niet gewacht hoeft te worden 
op het hoger beroep; eerste aanleg volstaat.r Sterker nog: artikel 511b Sv 
bepaalt dat de vordering zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee jaar 
dient te worden uitgebracht.

2. Wanneer de uiteindelijke vordering van de officier afwijkt van de vordering 
zoals die oorspronkelijk aan verdachte is betekend, wordt weleens het verweer 
gevoerd dat onterecht van deze vordering wordt afgeweken en dat de officier 
aan het bedrag uit de betekende vordering is gebonden. In reactie hierop kan 
betoogd worden dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de ontnemingsvordering 
enkel de aanleiding is van de ontnemingsmaatregel, en dus niet de 

Tien veelvoorkomende 
verweren in de 
ontnemingsprocedure 
en hoe te reageren
   |  mr. L.E.M. Hamers 
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grondslag.t Verhogen of verlagen door nadere inzichten 
is dus geheel toegestaan.

3. Wat doe je als een advocaat, wiens cliënt is veroordeeld 
in de hoofdzaak, het verweer voert: “mijn cliënt heeft het 
niet gedaan en heeft dus ook geen voordeel gehad”? Het 
algemene uitgangspunt in ontnemingsjurisprudentie is 
dat de ontnemingsrechter gebonden is aan het oordeel 
van de rechter in de hoofdzaak.y Het bewezenverklaarde 
feit staat daarom niet opnieuw ter discussie. Het 
aangevoerde verweer hoort thuis in het appèl van de 
hoofdzaak. Over de vaststelling van de hoogte van het 
bedrag dat betrokkene heeft verdiend met de strafbare 
feiten komt de ontnemingsrechter wel een zelfstandig 
oordeel toe.u

4. Als de verdediging stelt dat het OM in de ontnemings-
procedure feiten niet kan bewijzen, kan worden gewezen 
op het feit dat de ontnemingsprocedure een geheel ander 
bewijsregime kent dan de hoofdzaak.i De taak van het 
OM in de ontnemingsfase is om de feiten aannemelijk te 
maken, niet te bewijzen.o Volgens de Hoge Raad gaat het 
hier om een bewijslastverdeling op redelijke en billijke 
wijze tussen OM en betrokkene.a Onderdeel van dit 
‘aangepaste regime’ is ook dat geen bewijsminima gelden 
en dus één bewijsmiddel voldoende kan zijn, zolang het 
feit maar aannemelijk wordt gemaakt.s

5. Een verweer kan ook worden ingestoken op de 
informatiepositie van verdachte: ‘er is geen boekhouding 
bijgehouden, dus cliënt kan zich niet verdedigen of 
standpunten onderbouwen’. Op dit punt wordt de 
betrokkene een eigen verantwoordelijkheid toegekend. 
A-G Machielse overwoog dat dit behoort tot het ‘eigen 
risico van degene die zich inlaat met criminele 
praktijken’.d Een dergelijk verweer zal dan niet snel 
slagen.

6. Als er in de hoofdzaak goederen verbeurdverklaard zijn, 
kan de verdediging bepleiten dat de waarde hiervan dient 
te worden afgetrokken van het berekende wederrechtelijk 
verkregen voordeel. Belangrijk is te toetsen of de waarde 
onderdeel uitmaakt van de berekening. Is dat het geval én 
is de verbeurdverklaring onherroepelijk, dan kan het 
verrekend worden met de betalingsverplichting.f Door 
verbeurdverklaring wordt immers ook het doel van 
ontnemen bereikt.g

7. In het verlengde van het vorige verweer ligt het argument 
van de verdediging dat de waarde van het conservatoir 
beslag afgetrokken zou moeten worden van de 
betalingsverplichting. In tegenstelling tot het vorige 
verweer, kan conservatoir beslag nooit leiden tot aftrek 
op de betalingsverplichting. Dit beslag wordt juist gelegd 
ter zekerheid van het verhaal. Aftrek zou een onterechte 
korting betekenen.

8. Bij de overschrijding van de redelijke termijn kan de 
verdediging het argument naar voren brengen dat er 
consequenties moeten worden verbonden aan de 
overschrijding, vaak gekoppeld aan een percentage in 
aftrek. Het standaardarrest van de Hoge Raad bepaalt 
allereerst dat geen sprake kan zijn van niet-
ontvankelijkheid van de termijnoverschrijding.h Is de 
overschrijding beperkt, dan is een constatering 
voldoende.j Is er reeds compensatie of korting in de 
hoofdzaak toegepast, dan dient niet nog eens een korting 
te volgen in de ontneming.k Zijn er nog geen 
consequenties gevolgd, dan bepaalt jurisprudentie dat 
een vermindering van de betalingsverplichting kan 
plaatsvinden op basis van een percentage, maar dat de 
aftrek niet meer zal bedragen dan € 5.000.l

9. Ook de draagkracht van de veroordeelde wordt vaak 
aangevoerd als verweer op de vaststelling van de hoogte 
van de betalingsverplichting, bijvoorbeeld met de stelling 
dat veroordeelde geen werk of vermogen heeft. De 
huidige situatie zegt echter niets over de toekomst. De 
veroordeelde kan altijd nog een baan bemachtigen, een 
erfenis verkrijgen of de loterij winnen. Alleen indien 
vaststaat dat de verdachte nu én in de toekomst niet kan 
gaan betalen, kan rekening worden gehouden met 
draagkracht.;
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10. Ten slotte een verweer dat aangevoerd kan worden bij 
een periodeberekening; namelijk dat gemaakte kosten 
ten onrechte niet in aftrek zijn gebracht. In tegenstelling 
tot de transactieberekening, worden bij een 
periodeberekening alle uitgaven en inkomsten over een 
bepaald tijdsbestek verzameld. Als betrokkene meer 
uitgaven kon doen dan dient hij ook meer middelen tot zijn 
beschikking te hebben gehad. Meer uitgaven die 
bekostigd moeten worden betekent dat het onverklaar-
bare bedrag hoger wordt. Dit leidt dus tot een hoger 
wederrechtelijk verkregen voordeel! Een verweer 
waarmee de advocaat de zaak van zijn cliënt absoluut 
geen goed doet.

Dit was slechts een kleine greep uit de verschillende 
scenario’s die zich voor kunnen doen. De kern van het verhaal 
is om verweren kritisch te blijven toetsen aan de systematiek 
van de ontnemingsprocedure en vaste jurisprudentie. Want 
ook al wordt hier een opsomming gemaakt van tien 
weerleggingen: ‘argumenten moet men wegen, niet tellen.’2)

1 Mr. L.E.M. (Laura) Hamers is senior parketsecretaris 

afpakken en witwassen bij het Functioneel Parket, 

vestiging Den Bosch.

2 Art. 511d lid 1 Sv.

3 Kamerstukken II 2009/10 32 194, 3, p. 19.

4 HR 5 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0312, 

behoudens bijzondere omstandigheden, zie hiervoor het 

artikel van mr. H.T.R. Otten en het artikel van mr. C.J. 

Zweers, beiden in aFPakken nr. 98; HR 13 juli 2021, 

ECLI:NL:HR:2021:1035.

5 Art. 511e Sv; HR 25 september 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:ZD2770; H.G. Punt, Praktijkboek 

Ontneming, Den Haag: SDU 2011, p. 142.

6 HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6199; HR 2 maart 

2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3424; HR 28 februari 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BU7360; HR 8 juni 1999, 

ECLI:NL:PHR:1999:ZD1501.

7 HR 8 juni 1999, ECLI:NL:PHR:1999:ZD1501.

8 Artikel 36e lid 3 Sr; Kamerstukken II 2009/10, 32 193, 3, p. 

5; H.G. Punt, Praktijkboek Ontneming, Den Haag: SDU 

2011, p. 144-145.

9 HR 28 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1182.

10 HR 28 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1182. 

11 Kamerstukken II 2009/10, 32 193, 3, p. 5; HR 2 oktober 

2018, ECLI:NL:HR:2018:1816; HR 29 september 2020, 

ECLI:NL:HR:2020:1523; Recentelijk is het criterium van 

aannemelijkheid aangescherpt en nader geduid, lees 

hiervoor de bijdrage van Robert van der Ende in aFPakken 

nr. 99.

12 A-G bij HR 29 juni 2004, JOW 2005, 23.

13 HR 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768; HR 17 mei 

2016, ECLI:NL:HR:2016:874; Rb. Gelderland 5 maart 2020, 

ECLI:NL:RBGEL:2020:1551.

14 HR 17 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:874; HR 14 maart 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:433; HR 25 september 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:1768

15 HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578.

16 HR 12 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN4162. 

17 HR 3 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8417; Gerechtshof 

Amsterdam 27 oktober 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4697.

18 HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:577; HR 17 juni 2008, 

ECLI:NL:HR:2008:BD2578.

19 HR 27 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7747; HR 11 

november 008, ECLI:NL:HR:2008:BF0624; HR 13 januari 

200, ECLI:NL:HR:2009:BG4944. Zie ook de procedure ex 

art. 6:6:26 Sv.

20 Citaat Marcus Tullius Cicero, Grieks filosoof 384 v.C. – 

322 v.C.
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Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: financieel 
onderzoek draagt bij aan het onderzoek in de strafzaak. Maar 
omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Een goed onderzoek in 
de strafzaak is ook van meerwaarde voor het financiële 
onderzoek. Hieronder volgt een voorbeeld van goed 
onderzoek in een administratie dat tot een mooie vondst 
heeft geleid.

In 2018, in een witwasonderzoek van de Landelijke Eenheid 
tegen een bekende drugscrimineel, werden tijdens de 
doorzoeking van de woning van de verdachte meerdere 
facturen aangetroffen die zagen op de inkoop van Franse wijn 
bij een Amsterdams wijnhuis. De totale inkoopwaarde 
bedroeg bijna € 18.000. ‘Na een paar weken van onderzoek 
kwamen we eindelijk aan de analyse van dit deel van de 
administratie toe’, vertelt een financieel rechercheur van de 
Dienst Landelijke Recherche. 

‘Ik zag dat op de facturen kosten voor opslag in rekening 
waren gebracht die terug gingen tot het jaar 2011. Met het 
oog op conservatoir beslag en in de hoop de wijn nog ergens 

terug te vinden, brachten wij een bezoek aan het betreffende 
wijnhuis. Daar werd ons medegedeeld dat ze de gehele partij 
wijn het weekend daarvoor, op verzoek van de verdachte, 
naar zijn huis hadden gebracht. Niet veel later belden wij, 
begeleid door de officier van justitie, bij het huis van de 
verdachte aan. 
De wijnkisten stonden keurig opgesteld in een zijkamer, bij 
wijze van spreken klaar voor vertrek naar de Domeinen. 
Dreigend beslag was voor de verdachte de drijfveer voor het 
laten bezorgen van de wijn naar zijn huis, zo vertelde hij ons 
later. We hebben de dozen wijn uiteraard alsnog 
inbeslaggenomen. Het bleken goede wijnjaren, want de partij 
bracht op de veiling een bedrag van € 14.000 op. 

Tijdens de doorzoeking troffen wij ook facturen van een 
Belgisch wijnhuis aan. In verband met een faillissement van 
dit wijnhuis is daar geen nader onderzoek naar gedaan. 
Natuurlijk is de inkoopwaarde wel als uitgave in de 
kasopstelling meegenomen.’ 

Volgende vondst >

> Oude wijn wordt duur betaald
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> “Hij staat toch wel binnen?”
 | mr. C.J. Zweers  

In een grote ontnemingszaak is ooit beslag gelegd op 
bankrekeningen en een pand (in totaal met een waarde van 
meer dan 1 miljoen euro) én op een dure Porsche (ruim 2 ton).

Saillant detail is dat dit beslag was gelegd nadat een eerdere 
overeenkomst niet was nagekomen, omdat volgens de 
raadsman de verdachte niet kon betalen. Uit onderzoek bleek 
vervolgens dat in diezelfde week dat de raadsman dit aan het 
OM berichtte, de verdachte de Porsche had aangeschaft én 
dat hij ook zijn pand 'tegen schuldigerkenning van de 
koopsom' aan zijn dochter had verkocht. 

De berekening van het totale voordeel was ongeveer 1 miljoen 
euro, dus was er wel sprake van ‘overbeslag’. Op verzoek van 
de verdediging zijn we in gesprek gekomen. Omdat de eerste 
schikking niet was nagekomen, was deze opgezegd en wilde 
het OM nu ook het totaal berekende bedrag. De verdediging 
wilde hier niet in meegaan en dus leek een schikking niet te 
lukken. Dat zou echter resulteren in het handhaven van het 
beslag én verkoop van de Porsche. Dit laatste wilde de 

verdachte echter onder geen beding. Na veel heen en weer 
gepraat lukte het toch om tot een schikking te komen: 
verdachte zou de tegoeden op de bankrekening afstaan en 
zorgen voor een hypotheek op zijn panden, zodat het totale 
berekende bedrag in 1 keer kon worden betaald. Als dat 
binnen korte termijn allemaal geregeld zou zijn, was het OM 
bereid om daarna het beslag op de Porsche op te heffen.

Na het gesprek kwam de verdachte naar mij toe en bedankte 
mij uitgebreid, omdat hij superblij was dat hij zijn Porsche 
terug zou krijgen. Hij voegde nog wel de vraag toe:
“mevrouw, de Porsche staat toch wel binnen bij Domeinen? 
En hij staat toch wel aan een ‘druppelaar’?” (voor de niet-
kenners onder ons: een apparaat waardoor de elektronica 
niet ontregeld raakt). Het feit dat hij het totaal berekende 
bedrag kwijt was deed hem niets.. hij was alleen maar 
geïnteresseerd in zijn speeltje!

1 Mr. C.J. (Karin) Zweers is officier van justitie bij het 

Functioneel Parket, vestiging Amsterdam. Volgende anekdote >

10
 a

ne
kd

ot
es 2

11



aFPakken nummer 100 | December 2021

1. Bewijskader in ontnemingszaken 
De Hoge Raad heeft benadrukt dat de bewijsminima uit het Wetboek van 
Strafvorderinge niet van toepassing zijn op de schatting van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel.r De veroordeling voor een strafbaar feit 
is de basis voor de ontneming. De ontnemingsrechter is dan ook gebonden aan 
het oordeel van de rechter in de hoofdzaakt en de omvang van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden gebaseerd op één 
bewijsmiddel.  
 
Art. 6 EVRM staat er niet aan in de weg dat de rechter in de 
ontnemingsprocedure gebruik maakt van bewijsrechtelijke vermoedens.y  
Voor soortgelijke feitenu als bedoeld in art. 36e lid 2 Sr geldt dat er voldoende 
aanwijzingen dienen te bestaan dat die feiten door de betrokkene zijn begaan. 
De ‘voldoende aanwijzingen’ mogen echter niet door de rechter worden 
aangenomen indien niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat 
andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan.i Voor andere feiten 
als bedoeld in art. 36e lid 3 Sr geldt dat die feiten aannemelijk zijn.  
 
In een ontnemingszaak geldt tot slot een redelijke en billijke 
bewijslastverdeling tussen het Openbaar Ministerie en de betrokkene.o  
De Hoge Raad heeft bepaald dat niets, ook niet art. 6 EVRM, zich tegen deze 
verdeling verzet. Van de betrokkene mag daarom worden verwacht dat hij 
concreet en gemotiveerd aanvoert dat en waarom het uitgangspunt van de 
berekening onjuist is.a

2. Kasopstelling en vermogensvergelijking 
Naast de transactieberekening, waarbij per feit de opbrengsten minus de 
kosten worden bepaald, heeft de Hoge Raad ook de vermogensvergelijking en 
de kasopstelling als berekeningsmethoden van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel aanvaard. De kasopstelling is door de Hoge Raads aanvaard 

Tien ontnemingsaspecten 
aan de hand van de 
jurisprudentie
   |  mr. T.C.P.E. de Kroon  
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aangezien deze berekeningsmethode ziet op het negatieve 
verschil tussen uitgaven en ontvangsten, dat slechts 
veroorzaakt kan zijn door een onverklaarde bron van 
ontvangsten. Bij deze berekening moeten dezelfde 
voorwaarden als bij de vermogensvergelijkingd in acht 
worden genomen.

  De periodeberekening (kasopstelling of vermogens verge-
lijking) kan volgens de Hoge Raad worden gebruikt, mits:

 a.  het gaat om een beredeneerde periodeberekening die 
gebaseerd is op wettige bewijsmiddelen (bijvoorbeeld 
een rapport dat door een daartoe gekwalificeerd 
persoon is opgemaakt in het kader van een ingesteld 
strafrechtelijk financieel onderzoek);

 b.  de betrokkene de gelegenheid is geboden om zo nodig 
door bescheiden gestaafd, tegenover de rechter 
aannemelijk te doen worden dat en waarom de door 
middel van die methode vastgestelde onverklaarbare 
uitgaven/stijging van zijn vermogen niet of niet geheel 
haar oorsprong vindt in feiten als bedoeld in art. 36e 
Sr dan wel anderszins niet kan gelden als voordeel in 
de zin van die bepaling.

3. Aftrek van kosten 
Bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel door middel van een transactieberekening 
worden de door de betrokkene gemaakte kosten in aftrek 
genomen van de opbrengsten. Niet alle kosten kunnen in 
mindering worden gebracht. De Hoge Raad heeft in de 

loop van de tijd bepaald welke kosten voor aftrek in 
aanmerking komen:

 •  de kosten die de betrokkene niet zou hebben gemaakt 
als hij de strafbare feiten niet zou hebben gepleegd.f 

 •  de kosten die in directe relatie staan tot de voltooiing 
van het delict.g 

 •  de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en zijn 
betaald.h

  De beslissing of kosten al dan niet voor aftrek in 
aanmerking komen, behoeft in het algemeen niet te 
worden gemotiveerd. Wanneer de betrokkene echter 
gemotiveerd en met specificaties verweer voert, zal de 
rechter nader moeten motiveren waarom de kosten niet 
kunnen gelden als kosten die in directe relatie staan tot 
het delict.j 

4.  Voordeel uit vrijgesproken feiten 
Een vrijspraak van een tenlastegelegd feit betekent, 
volgens het Geerings-arrest, dat het voordeel uit dat 
vrijgesproken feit in beginsel niet kan worden ontnomen. 
Dit is in strijd met de onschuldpresumptie uit artikel 6, 
tweede lid, EVRM.k 

  Het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel uit 
(aannemelijk te maken) soortgelijke feiten die niet ten laste 
gelegd zijn of waren, is echter niet in strijd met de 
onschuld presumptie. In de ontnemingsprocedure wordt 
immers aan de betrokkene de gelegenheid geboden zicht 
te verdedigen, waartoe mede behoort de gelegenheid te 

(doen) voeren dat en waarom er onvoldoende aanwijzingen 
bestaan dat soortgelijke feiten door de betrokkene zijn 
begaan.l

  Het Geerings-arrest is niet van toepassing bij een 
periodeberekening en daarom doen (deel)vrijspraken niet 
ter zake.; Voor zover het vermogen niet kan worden 
verklaard uit legale inkomsten, wordt ervan uitgegaan 
dat strafbare feiten er op enigerlei wijze toe hebben 
geleid dat de veroordeelde het voordeel heeft verkregen. 
In dat geval blijkt niet van een directe relatie tussen het in 
aanmerking genomen vermogen en de concrete strafbare 
feiten waarvan is vrijgesproken. Dit zou slechts anders 
zijn indien de vrijspraak ziet op het ontbreken van elk 
bewijs dat betrokkene de uitgave, welke in de 
kasopstelling wordt meegenomen, heeft verricht.

5.  Uitgangspunt bepaling voordeel 
Gezien het reparatoire karakter van de ontnemings-
maatregel heeft de Hoge Raad in het ‘Van Heeswijk-
arrest’2) bepaald dat dient te worden uitgegaan van het 
voordeel dat de veroordeelde in de concrete 
omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft 
behaald. De verdachte had in casu sieraden ontvreemd 
met een geschatte waarde van f. 140.000,-, maar de 
verdachte had voor deze sieraden in het criminele circuit 
een verkoopprijs van f. 20.000,- bedongen. Volgens de 
Hoge Raad geeft het oordeel van het Hof, dat het 
daadwerkelijk behaalde voordeel f. 20.000,- betrof, geen 
blijk van een verkeerde rechtsopvatting. Het gegeven dat 
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verdachte van de sieraden was beroofd alvorens hij tot de 
verkoop kon overgaan stond niet in de weg aan de 
toewijzing van een vordering tot ontneming van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel. 

  De Hoge Raad heeft dit uitgangspunt bevestigd in het 
‘sieradenarrest’2! waarbij het wederrechtelijk verkregen 
voordeel was vastgesteld op de waarde in het criminele 
circuit, te weten 20% van de vastgestelde inkoopwaarde 
van € 151.503,11. Dat de betrokkenen een groot deel van 
de sieraden had weggegooid, nadat de verkoop was 
mislukt en slechts het restant van € 2.000,- overhielden, 
doet hier niet aan af.

6.  Verdeling voordeel meerdere daders 
Wanneer meerdere daders voordeel hebben genoten, is 
de omvang van het voordeel van elk van die daders niet 
altijd vast te stellen. De rechter zal dan op basis van alle 
hem bekende omstandigheden van het geval, zoals de rol 
die de onderscheiden daders hebben gespeeld en het 
aantreffen van het voordeel bij één of meer van hen 
moeten bepalen welk deel van het totale voordeel aan elk 
van hen moet worden toegerekend.2@ Indien de 
omstandigheden van het geval onvoldoende 
aanknopingspunten bieden voor een andere toerekening, 
kan dit ertoe leiden dat het voordeel pondspondsgewijs 
wordt toegerekend.2# 

  Vanaf 1 juli 2011 kan de rechter, indien het gaat om 
strafbare feiten gepleegd door meerdere daders, bepalen 
dat deze hoofdelijk dan wel voor een door hem te bepalen 

deel aansprakelijk zijn voor de gezamenlijke betalings-
verplichting.2$ De Hoge Raad heeft bepaald dat alleen 
indien het verkregen wederrechtelijk voordeel als 
‘gemeenschappelijk voordeel’ kan worden aangemerkt 
waarover ieder van de mededaders kan beschikken of 
heeft kunnen beschikken, oplegging van een hoofdelijke 
betalingsverplichting mogelijk is. Voor het overige blijft 
het ‘klassieke’ uitgangspunt gelden om zoveel mogelijk 
eerst de omvang van het voordeel van elk van die daders 
vast te stellen of, indien onvoldoende aanknopingspunten 
zijn voor een andere toerekening, over te gaan tot een 
pondspondsgewijze toerekening.2% 

7. Wijziging van de ontnemingsvordering 
In de ontnemingsprocedure is de vordering niet, zoals bij 
een tenlastelegging, de grondslag, maar slechts de 
aanleiding voor de beslissing over de ontneming. In het 
arrest van 25 september 2001 heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat wijziging van de ontnemingsvordering 
slechts haar begrenzing vindt in artikel 36e Sr.2^  
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in zijn 
conclusie bij dat arrest opgemerkt dat bij de beoordeling 
van de toelaatbaarheid van een wijziging van de 
ontnemingsvordering in aanmerking dient te worden 
genomen of door die wijziging de band met de vervolging 
in de hoofdzaak, waarvan de behandeling van de 
ontnemingsvordering immers een sequeel is, niet wordt 
verbroken.

  In 2018 heeft het gerechtshof Den Haag zich over dit 
vraagstuk gebogen.2& In deze ontnemingszaak werd het 
voordeel door het Openbaar Ministerie geschat op 
€ 42.103.198,95. Dit voordeel zou vermoedelijk zijn 
verkregen uit faillissementsfraudes. De verdachte werd 
uiteindelijk vrijgesproken van faillissementsfraude, maar 
– onder meer – veroordeeld wegens omkoping. Na een 
herberekening is de ontnemingsvordering gewijzigd in 
een schatting van het voordeel uit omkoping voor een 
bedrag van € 111.224.716,86. 

  Nu de ontnemingsvordering niet de grondslag, maar de 
aanleiding is voor de beslissing over de ontneming, is het 
hof van mening dat de gewijzigde vordering geen ‘nieuwe’ 
vordering betreft, maar een aanvulling daarop. De 
veroordeling in de strafzaak is gebaseerd op een feit dat 
reeds bij inleidende dagvaarding aan de veroordeelde ten 
laste was gelegd. Het hof is dan ook van oordeel dat door 
de aanvulling op het ontnemingsdossier, waarbij de 
berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel 
niet meer uitsluitend is gebaseerd op faillissements-
fraude, maar mede is gebaseerd op omkoping, de band 
met de hoofdzaak niet is verbroken.

8.  Getuigen 
Het verzoek tot horen van getuigen moet worden 
beoordeeld aan de hand van het criterium of betrokkene 
redelijkerwijs in zijn verdediging is geschaad. De Hoge 
Raad heeft hierbij het specifieke karakter van de 
ontnemingsprocedure voorop gesteld. Dat maakt dat van 
de verdediging kan worden gevraagd een verzoek tot het 
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horen van getuigen voldoende te onderbouwen, waarbij 
kan worden gevergd dat concreet en gemotiveerd wordt 
aangevoerd waarom de gehanteerde aannames en 
berekeningsmethodes onjuist zijn.2* Van de verdediging 
kan worden verlangd dat wordt geconcretiseerd op welke 
grond en op welke wijze de getuigen over de 
vermogenspositie van de veroordeelde zouden kunnen 
verklaren.2(

  Zodra de zaak op zitting komt geldt het 
noodzaakcriterium en geldt dat het getuigenverzoek 
ondubbelzinnig, duidelijk en uitdrukkelijk voldoende 
wordt onderbouwd. Het moet eveneens tijdig worden 
gedaan en zo nodig uitdrukkelijk worden herhaald.3)

  Door het Keskin-arrest3! geldt (kort weergegeven) dat, 
als de verdediging zonder nadere onderbouwing dat 
verzoekt, in principe iedere getuige moet verschijnen en 
kan worden ondervraagd wanneer het Openbaar 
Ministerie de verklaring van die persoon van belang acht 
en zich erop beroept in het proces en de verklaring van 
de getuige door de rechter wordt gebruikt ter 
ondersteuning van de bewezenverklaring. 

  Het FP Afpakken stelt zich op het standpunt dat bij het 
verzoeken tot het horen van getuigen in ontnemingszaken 
het Keskin-arrest van toepassing is als het om 
getuigenverklaringen gaat die vanuit de opsporing of het 
Openbaar Ministerie zijn gehoord én die gebruikt worden 
om aan te tonen dat betrokkene “andere feiten” heeft 

gepleegd leidend tot diens voordeel. Het vervolgens 
bepalen van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel is geen ‘criminal charge’ en een getuigenverzoek 
dient nog steeds voldoende te worden onderbouwd.

  Inmiddels heeft de MK van rechtbank Oost-Brabant op 
27 januari 2021 in een (ongepubliceerde) beslissing op 
onderzoekswensen, het horen van getuigen, 
overeenkomstig deze lijn beslist en de getuigen 
afgewezen ondanks een beroep op het Keskin-arrest.

9. Criteria beklag bij beslag (overzichtsarrest) 
Op 28 september 2010 heeft de Hoge Raad3@ in een 
overzichtsarrest een toetsingskader beschreven bij de 
behandeling van ex art. 552a Sv ingediende 
klaagschriften voor zowel klassiek beslag als 
conservatoir beslag.

  Vooropgesteld moet worden dat het onderzoek een 
summier karakter draagt en de beklagrechter marginaal 
dient te toetsen. Vervolgens benadrukt de Hoge Raad 
enkele processuele vereisten met betrekking tot de 
behandeling van het klaagschrift en dat duidelijk moet 
zijn welke bepaling aan het beslag ten grondslag ligt, 
klassiek of conservatoir beslag, om de juiste 
beoordelingsmaatstaf te kunnen hanteren.

  Bij klassiek beslag ex art. 94 Sv staan centraal de 
waarheidsvinding, ook wat betreft het aantonen van 
wederrechtelijk verkregen voordeel, en het verwijderen 

uit het maatschappelijk verkeer van voorwerpen door 
verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer. 
De beklagrechter dient eerst te beoordelen of het belang 
van strafvordering het voortduren van het beslag vordert. 
Dit belang is er a) wanneer de voorwerpen kunnen dienen 
om de waarheid aan de dag te brengen of om 
wederrechtelijk voordeel aan te tonen, of b) wanneer niet 
hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later 
oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het 
verkeer van het voorwerp zal bevelen. 
Indien dit belang er niet is dient de beklagrechter de 
teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp te 
gelasten.

  Bij conservatoir beslag staat de verhaalsmogelijkheid 
centraal. De beklagrechter dient te onderzoeken a) of er 
ten tijde van zijn beslissing sprake was van een 
verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf 
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan 
worden opgelegd, en b) of zich het geval voordoet dat het 
hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later 
oordelend, een geldboete zal opleggen dan wel de 
verplichting tot betaling van een geldbedrag ter 
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

10. Bucro-beschikking + Jacob-arrest 
De Hoge Raad heeft in de zogenoemde ‘Bucro-
beschikking’3# uitgemaakt dat er geen conservatoir 
beslag kan worden gelegd op onroerende 
registergoederen van een rechtspersoon, tot verhaal van 
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een vordering op de aandeelhouders van deze 
rechtspersoon. De vermogensbestanddelen van een 
rechtspersoon kunnen derhalve niet ten laste van de 
natuurlijk persoon/aandeelhouder in beslag worden 
genomen op de enkele grond dat de natuurlijk persoon/
aandeelhouder met de rechtspersoon kan worden 
vereenzelvigd. 

  Dit wil echter niet zeggen dat het wederrechtelijk 
verkregen voordeel van een rechtspersoon niet kan 
worden toegerekend aan een natuurlijk persoon. 
Daarvoor gelden echter andere criteria. De Hoge Raad 
accepteerde in het ‘Jacob-arrest’3$ dat het voor de 
vaststelling of een natuurlijk persoon voordeel heeft 
genoten uit het handelen van een rechtspersoon volstaat 
vast te stellen dat: a) die natuurlijk persoon volledige dan 
wel in belangrijke mate zeggenschap heeft gehad over die 
rechtspersoon; b) die natuurlijk persoon over het 
vermogen van die rechtspersoon kon beschikken; en c) 
het voordeel heeft kunnen strekken tot voordeel van de 
natuurlijk persoon.

1 mr T.C.P.E. (Tom) de Kroon is parketsecretaris bij het 

Functioneel Parket, vestiging Den Bosch.

2 Met input van ing. D.T. (Dettie) Lautenbach LLB, 

kennismanager afpakken bij het Functioneel Parket.

3 Art. 341 lid 4, art. 342 lid 3 en art. 344 lid 1 sub 5 Sv.

4 HR 7 oktober 1997, JOW 1998, 66.

5 HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6199; HR 2 maart 

2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3424; HR 28 februari 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BU7360; HR 8 juni 1999, 

ECLI:NL:PHR:1999:ZD1501.

6 HR 5 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0312.

7 Per 1 juli 2011 is ‘soortgelijke feiten’ in artikel 36e lid 2 

vervangen door ‘andere feiten’.

8 HR 29 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1523.

9 HR 28 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1182; HR 25 juni 

2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950; HR 17 september 2002, 

ECLI:NL:HR:2002:AE3569.

10 HR 18 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2342.

11 HR 17 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3569.

12 HR 28 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1182.

13 HR 8 juli 1992, ECLI:NL:HR:1992:AC0473.

14 HR 8 juli 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1199; HR 30 oktober 

2001, ECLI:NL:HR:2001:AB3200; HR 3 oktober 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AX7487.

15 HR 3 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0195; Hof Den 

Bosch 5 oktober 2001, ECLI:NL:GHSHE:2001:AL6502.

16 HR 30 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB3200.

17 EHRM 1 maart 2007, NJ 2007, 349, 

ECLI:NL:XX:2007:BA1112.

18 HR 19 februari 2008, NJ 2008, 128, 

ECLI:NL:HR:2008:BC2319.

19 HR 4 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8627.

20 HR 1 juli 1997, ECLI:NL:HR:1997:AB7714.

21 HR 14 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9127.

22 HR 7 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8491.

23 HR 9 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG1667.

24 Artikel 36e, zevende lid, Sr.

25 HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:884.

26 HR 25 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2770.

27 Hof Den Haag 26 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:953.

28 HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950, m.nt. Mevis.

29 HR 24 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4724.

30 HR 7 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8914.

31 EHRM 19 januari 2021, 

ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD000220516.

32 HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823.

33 HR 9 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0345.

34 HR 6 februari 2007, ECLI:NL:2007:AZ4672.
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‘Dit vind ik mijn mooiste vondst, het leek alsof ik in een film 
zat’. Jeannette, parketsecretaris bij het Functioneel Parket in 
Den Bosch, vertelt.
‘Vanuit het Brabantse land moest ik vroeg verzamelen bij de 
FIOD in Amsterdam voor een actiedag. Op de planning stond 
een doorzoeking van een woning in een onderzoek naar 
omvangrijke faillissements- en belastingfraude. Wij moesten 
op zoek naar aanvullend bewijs en (aanwijzingen voor) 
vermogen.’
 
Goed en grondig zoeken 
‘Ik ervaarde toen dat goed en grondig doorzoeken veel tijd 
kost. In de woning was het een ongekende rommel. Ik zag dat 
een boekenkast in één van de slaapkamers vol stond met 
boeken, wel twee rijen dik. Het zou toch geweldig zijn als dit 
een boekenkast zou blijken te zijn waar een geheime ruimte 
achter zit, met bergen geld, goud en juwelen, dacht ik. Dus ik 
duwde er eerst een keer tegenaan, helaas zonder resultaat.
Maar toen ik wat boeken uit te kast begon te pakken, viel er 
opeens een boek uit de kast. En het vreemde was: dat boek 
maakte geluid. Toen ik het opraapte en het opendeed, zag ik 

dat het een soort kluisje was. Wat cool! Ik was zo blij als een 
kind met een sinterklaascadeau. 
Eenmaal geopend, trof ik er ook nog eens daadwerkelijk geld 
en sieraden in aan. Wellicht niet zo filmisch als wanneer ik 
een geheime ruimte zou hebben ontdekt, maar zeker zo 
verrassend en leuk om aan te treffen. Laat je door een 
rommelige bende dus zeker niet weerhouden grondig te 
zoeken of op het verkeerde been zetten.’

Volgende vondst >

> Mijn film ‘een boek met geheimen’
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> “Van je vrienden moet je het maar hebben”
 | mr. C.J. Zweers  

Dankzij het feit dat het kadaster in Spanje niet zo accuraat is 
als wij gewend zijn, is op grond van een rechtshulpverzoek in 
Marbella een hele dag lang in een verkeerd pand gezocht, 
het nodige opengebroken en van alles in beslag genomen. 
Overigens was dit pand hoogstwaarschijnlijk eigendom van 
een crimineel uit Rusland, die waarschijnlijk zo blij was dat 
hij alles terugkreeg, zodat deze actie niet tot een klacht bij de 
autoriteiten leidde.

In diezelfde zaak waren we op zoek naar een Ferrari.  
Een vriend van de verdachte die via via benaderd was om 
deze te verbergen, dacht slim te zijn en deze bij de dealer te 
stallen. Die dealer vertrouwde de zaak niet en schakelde de 
politie in. Toen de vriend de auto bij de dealer kwam stallen, 
stond de Spaanse politie tezamen met ons (de Nederlandse 
delegatie) hem daar op te wachten. Hiervan geschrokken 
meldde de vriend nog een dure Bentley van de verdachte 
onder zich te hebben, deze heeft hij desgevraagd ook 
uitgeleverd. Tenslotte wilde hij ons ook nog wel even het 
goede pand (van zijn vriend de verdachte) wijzen. Het 
betekende dat we de volgende dag met een handgeschreven 
en door de tolk tegelijkertijd vertaald aanvullend 

rechtshulpverzoek opnieuw een doorzoeking konden doen 
met een goed resultaat. Opnieuw twee dure auto's om in 
beslag te nemen en de inhoud van de kluis: meerdere 
horloges met waardes van boven een ton én andere dure 
sieraden. Van je vrienden moet je het maar hebben!

1 Mr. C.J. (Karin) Zweers is officier van justitie bij het 

Functioneel Parket, vestiging Amsterdam. 

Volgende anekdote >
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In dit artikel wordt stilgestaan bij (mogelijke) initiatieven om afpakken beter op de 
kaart te zetten. Dit zijn initiatieven waarvan wij denken dat ze kunnen helpen om 
uiteindelijk de afpakresultaten te verbeteren. De meeste initiatieven die hieronder 
genoemd worden zijn afkomstig van de sessies die het Landelijk Innovatieplatform 
Testlab OM samen met een externe collega georganiseerd heeft. Tijdens deze 
sessies hebben we afpakken onder de loep genomen. We hebben gekeken naar 
wat mensen motiveert om af te pakken, maar ook wat hen weerhoudt. Daarnaast 
is nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen, die vervolgens verder zijn 
uitgewerkt. Graag grijp ik deze gelegenheid dan ook aan om alle deelnemers van 
de zogenaamde ‘Kerels, Kilo’s en Knaken’-sessies hartelijk te bedanken voor alle 
input.

1 Onestop shop

Vaak wordt gedacht dat afpakken lastig is, terwijl dit meestal helemaal niet zo is. 
In de praktijk blijkt echter dat men vaak niet weet bij wie kan worden aangeklopt 
wanneer er zich een specifieke uitdaging voordoet waar men zelf geen antwoord 
op heeft. De kennis is absoluut aanwezig in de organisatie, maar deze is verspreid. 
Daarom zou alle kennis en expertise gebundeld kunnen worden tot een 
zogenoemde Onestop shop. Als een fictieve/digitale winkel waar je naar binnen 
loopt met al je afpakvragen. En waar je altijd vindt wat je nodig hebt. Een winkel 
die iedereen weet te vinden en waar je altijd geholpen wordt. De Onestop shop is 
bijvoorbeeld een platform waar de gebruiker een vraag kan stellen aan een 
chatbot. Nadat naam, afdeling en urgentie is aangegeven wordt hier uiteindelijk 
een ticket aangemaakt. Vervolgens wordt de gebruiker doorverwezen naar een 
expert die hulp kan bieden. In tegenstelling tot het digitaal platform afpakken 
(DPA) wordt hier een interactief platform bedoeld, waar iemand met een 
hulpvraag in contact wordt gebracht met een expert. 

Tien ideeën om 
afpakken beter op  
de kaart te zetten
  | S.A. van Veen Msc  
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2 Sprekende afpakrapportages

De huidige afpakrapportages zijn bedoeld om 
te informeren over de recente afpakcijfers. 
De huidige rapportages dienen niet om 
successen met elkaar te delen. In een nieuw 
format kunnen bijvoorbeeld foto’s, weetjes of 
stukjes tekst op een aantrekkelijke manier 
worden weergeven. Zo worden ook de 
successen gevierd, iets dat nu vaak nog te 
weinig gebeurt. 

3 5% club

Afpakken zit nog niet bij iedereen genoeg in 
de genen, terwijl het een heel belangrijk 
onderdeel is in de bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit. De collega’s in 
het afpakdomein zouden daarom meer 
bediend kunnen worden, bijvoorbeeld door 
het tonen van positieve resultaten. Hierbij 
mag ook meer aandacht komen voor 
afgepakt vermogen dat terugvloeit in de 
maatschappij. Het idee is daarom om 5% van 
het afgepakte vermogen te reserveren voor 
een maatschappelijke herbestemming. 
Vervolgens is de afdeling communicatie aan 
zet om goed onder de aandacht te brengen 
welke positieve projecten gesteund of 
opgestart zijn met behulp van afgepakt 
vermogen. Dit is een mooi signaal naar de 
samenleving én dit motiveert ook onze 
collega's in het afpakken van nog meer 
vermogen!

4 Meer veilen

Een groot deel van de in beslag genomen 
luxe goederen ligt nog in opslag. Dit is een 
gemiste kans vanwege twee redenen. 
Geveilde items leveren geld op. Dit kan 
gebruikt worden om terug te laten vloeien in 
de samenleving. Bijvoorbeeld door dit te 
investeren in maatschappelijke projecten in 
de regio waar de goederen eerder zijn 
afgepakt. Daarnaast kan het OM met het in 
beeld brengen en de verkoop van deze 
goederen aantonen dat allerlei soorten 
goederen kunnen worden afgepakt. En 
hiermee laten zien dat misdaad echt niet 
loont. Het zou daarom goed zijn om de 
designersveilingen weer op te pakken en hier 
dan ook uitgebreid aandacht aan te besteden.

5 Microlearning

Hoewel afpakken niet per se complex is, kan 
in specifieke situaties behoefte zijn aan extra 
training. Het is daarom nodig dat collega’s 
zichzelf voortdurend blijven verdiepen en 
uitdagen in het onderwerp. Natuurlijk kan dit 
door middel van trainingen, waarin iemand 
enkele dagen volledig van de buitenwereld is 
afgesloten. Het kan ook door middel van 
korte filmpjes waarmee de kennis wordt 
opgekrikt en de meest basale kwesties ter 
sprake komen. Deze filmpjes worden aan de 
collega’s aangeboden, als een soort service. 
De collega’s hoeven dus niet zelf naar een 
website of platform te gaan om de filmpjes 
op te zoeken, ze worden gewoon in hapklare 
brokken aangeboden!
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6 Meer naar buiten treden

Afpakken krijgt te weinig exposure in de 
maatschappij. Natuurlijk zijn we binnen het 
justitiedomein goed bekend met dit 
onderwerp, maar in de maatschappij mag 
best beter zichtbaar worden wat er zoal 
wordt afgepakt. Hiermee laat je zien dat 
misdaad niet alleen leidt tot een 
gevangenisstraf, maar ook kan leiden tot het 
verliezen van je crimineel opgebouwde 
vermogen. Vaak is er alleen oog voor de 
strafzaak, terwijl de ontnemingszaak 
minstens zo interessant kan zijn. Daarom 
kunnen we hier best meer zichtbaarheid aan 
geven. Dit kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld als tentoonstelling, expositie of 
persbericht. Het is belangrijk om uit te 
stralen dat het niet loont om crimineel 
vermogen op te bouwen. 

7  Digitaal podium afpakresultaten

Er mag best wat gezonde onderlinge 
competitie ontstaan tussen alle OM 
onderdelen die zich met afpakken bezig 
houden. Een digitale ‘hall of fame’ zou dit 
kunnen aanwakkeren. Hierbij kan gedacht 
worden aan een digitaal dashboard, waarop 
bijgehouden wordt wie (of welk 
arrondissement) de afgelopen maand of het 
afgelopen jaar het meest heeft afgepakt.  
Zo worden afpakresultaten sprekender en 
bieden ze de mogelijkheid om de competitie 
met elkaar aan te gaan. 

8 Storytelling

Dit initiatief loopt al, maar zou elk jaar 
opnieuw kunnen plaatsvinden. Zo worden er 
interessante afpakverhalen opgehaald en 
uitgewerkt. In deze verhalen worden 
verdachten en collega’s vervangen door 
fictieve personen, zodat de verhalen niet 
meer naar de zaak te herleiden zijn.  
De verhalen zijn vaak erg excentriek, en 
hierdoor enorm interessant om te lezen.  
De verhalen kunnen daarnaast verfilmd 
worden. De korte filmpjes kunnen vervolgens 
gebruikt worden in trainingen, of ter 
infotainment aan collega’s worden 
aangeboden. Hiermee komt afpakken nog 
meer tussen de oren!

9 Publicatie van successen

Ook door bijvoorbeeld korte publicaties in 
een nieuwsbrief of op ZoOM, kunnen 
afpakzaken met een succesvolle afloop kort 
onder de aandacht worden gebracht. Hierbij 
kunnen het team en/of de collega’s die het 
succes hebben behaald ook even in het 
zonnetje worden gezet. Het zien van 
afpaksuccessen motiveert niet alleen andere 
collega’s om hier aandacht aan te besteden, 
maar kan ook uitnodigen om contact te 
leggen met elkaar en tips en tricks met 
collega’s te delen. 

10 En nu jullie!

Voor het tiende idee zijn jullie als lezers aan 
zet! Welk idee mis je nog? We horen het graag! 
Mail suggesties naar s.van.veen@om.nl

1 S.A. (Sjoerd) van Veen Msc is senior 

beleidsadviseur afpakken bij het 

Functioneel Parket.
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‘Met enige nostalgie ga ik voor de redactie van dit blad terug 
naar een oude zaak’. Anita van Dis, die na een periode bij de 
FIOD te hebben gewerkt in 1999 als officier van justitie bij het 
Arrondissementsparket te Den Haag begon, vertelt verder. 

‘Na de gebruikelijke inwerkperiode - die in die tijd behoorlijk 
kort was - kreeg ik vooral de fraudeonderzoeken van de 
FIOD Rijswijk toegewezen. Eén van de leukste maar voor mij 
zeker ook leerzaamste onderzoeken, was het onderzoek 
Countdown. Een onderzoek naar een groep criminelen die 
zich bezig hield met de illegale handel in CD’s. 15.000 tot 
30.000 stuks elke maand, CD’s met daarop de hitparade van 
Veronica. Vandaar ook de zaaksnaam Countdown. Voor zo’n 
herkenbare zaaksnaam is best iets te zeggen, na zoveel jaar 
kan ik direct de zaak terughalen. 

We begonnen in maart 2000 het onderzoek met het tappen van 
telefoonlijnen. We kregen al snel door dat onze verdachten zich 
ook met de smokkel van sigaretten en drank bezig hielden. En 
daar was goed geld mee te verdienen. Wij schatten toen in dat 
ze met tabakssmokkel 56 miljoen gulden hadden verdiend. 

Het merendeel van de sigaretten werd vanuit Oost-Europa 
via Nederland doorgevoerd naar Engeland en Ierland. In 
ieder land zat een eigen criminele cel. Het werd een groots 
opgetuigd onderzoek waar we wel 50 telefoonlijnen hebben 

afgeluisterd, gelukkig niet allemaal tegelijk. Het hele 
onderzoek “klapte” in september 2000 door op heel veel 
plaatsen in Nederland en België doorzoekingen te doen. 
Uiteindelijk waren er meer dan 250 opsporingsambtenaren 
die dag op de been voor 27 adressen die doorzocht moesten 
worden en de 12 personen die werden aangehouden. 

Zelf ging ik samen met de FIOD naar het woonadres van de 
hoofdverdachte. We hadden namelijk over de tap gehoord dat 
er net die dag door criminelen uit Ierland geld was gebracht 
waarmee de Nederlandse verdachten de Oost-Europeanen 
konden betalen voor de levering van een heleboel drank en 
sigaretten. Het leek ons een goed idee om dat “tussen de 
bendes door” even op te gaan halen. De hoofdverdachte 
woonde onder aan een dijk ergens in Zuid-Holland. Daar had 
hij een wormenkwekerij in een heel groot pand dat ook nog 
deels in aanbouw was. 

Toen we daar aankwamen troffen we een deel van de 
verdachten aan die tot aan de tanden bewapend waren. 
Omdat ze ons de dijk af hadden zien komen samen met het 
nodige politie-blauw is er vermoedelijk niet geschoten, maar 
daar zat beslist een leermomentje voor ons in. En na alle 
schrik zijn we gaan zoeken naar het geld. We zijn daar uren 
mee bezig geweest en we hebben zelfs in de bakken met 
wormen gezocht naar geld. Helemaal niets!

Gelukkig hadden wij de tap door laten lopen
Wat uiteindelijk een goede beslissing van ons was, was om 
de tap te laten doorlopen tijdens de actie. Terug op kantoor 
hoorden we namelijk via die tap dat de verdachten opgetogen 
waren dat we het geld niet hadden gevonden. Ze gingen weer 
lekker barbecueën. Wij weer terug natuurlijk. Onze verdachte 
had buiten een barbecue opgemetseld en daaronder bleek 
hij, na wat graafwerk, zijn geld verstopt te hebben. Eén van 
de rechercheurs merkte op dat alle verdachten zo’n zelfde 
opgemetselde barbecue hadden en wij hebben vervolgens 
die dag en nacht overal terrasjes opengebroken. En met veel 
succes; onder alle barbecues vonden we geld. 
De belastingdienst had een behoorlijke naheffingsaanslag 
van 46 miljoen gulden paraat, waardoor wij ook vrij snel weer 
van ons beslag af waren; wel zo gemakkelijk. Zelf hielden we 
miljoenen niet veraccijnsde sigaretten, 120.000 liter sterke 
drank, vuurwerk, honderden cd's, vuurwapens en munitie, 
een speedboot, zeven auto's en een XTC-laboratorium.  
Ik lees net terug in het dossier dat de hele zaak, alle 
verdachten, loslopend en vastzittend binnen één jaar op een 
meerdaagse zitting stonden. Wat een tijd.’

Volgende vondst >

 

> Onder de barbecue 410
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> Huis in Marokko 
 | I. Hoek   

De heer Hoek was als projectleider van de FIOD betrokken bij 
een financieel onderzoek naar het illegale vermogen van een 
geliquideerde beroepscrimineel. Het vermoeden bestond dat 
dit vermogen na diens dood was verschoven naar een andere 
verdachte. Hoek benadrukt het inzetten van een juiste tactiek 
om succesvol af te kunnen pakken. 

‘In een onderzoek naar het vermogen wisten we dat er een 
woning in Marokko moest zijn, maar we wisten niet op welke 
locatie. We wisten wel dat de verdachte naar Marokko zou 
vliegen. Dit hadden we door het vorderen van toekomstige 
vluchtgegevens (126ne Sv) weten te achterhalen. Op de 
reisdag werd een observatieteam in stelling gebracht, met 
de instructie om goed op de koffer te letten. Vervolgens werd 
de koffer op Schiphol in de bagagekelder onderschept en 
voorzien van een peilbaken. Die peilde vervolgens uit in de 
betreffende woning in Marokko waardoor de locatie exact 
kon worden achterhaald en nader financieel onderzoek kon 
plaatsvinden. Afpakken is niet alleen maar naar de cijfers 
kijken maar juist ook tactiek inzetten!’

Volgende anekdote >
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‘Afpakken’ wordt meestal geassocieerd met ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel of verbeurdverklaring van geld en goederen bij een verdachte, 
maar vanuit civielrechtelijk oogpunt zijn er nog meer mogelijkheden. In dit artikel 
geven we er 10.

1. Afpakken van bestuursbevoegdheid ook mogelijk op een andere manier 

Ben je voornemens in een strafzaak (bijvoorbeeld over faillissementsfraude) een 
bestuursverbod te vragen op grond van art. 9 jo. art. 28 Sr? Overweeg dan ook 
eens via de civielrechtelijke weg van art. 106a e.v. Faillissementswet de bestuurs-
bevoegdheid af te pakken. Het OM heeft namelijk de bevoegdheid om bij de 
rechtbank een civielrechtelijk bestuursverbod te verzoeken voor de duur van 
maximaal vijf jaren. Dit bestuursverbod kan worden verzocht in een vijftal situaties:

a. in geval van een onherroepelijke veroordeling voor 
bestuurdersaansprakelijkheid in de zin van art. 2:138 of 2:248 BW; 

b. in geval van aanmerkelijke benadeling van schuldeisers in de zin van art. 42 of 
47 Fw en die benadelende rechtshandeling door de rechter onherroepelijk is 
vernietigd; 

c. in geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van een informatie- of 
medewerkingsplicht jegens de curator;

d. in geval de bestuurder minimaal drie keer betrokken is bij een faillissement 
van een rechtspersoon, waarbij een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt 
ten aanzien van dat faillissement;

e. in geval aan de rechtspersoon of de bestuurder een onherroepelijke fiscale 
vergrijpboete is opgelegd in de zin van art. 67d, 67e of 67f van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen. 

De situaties onder c, d en e komen het meest voor. Doorgaans is een 
civielrechtelijk bestuursverbod veel sneller gerealiseerd dan een bestuursverbod 
via de strafrechtelijke route. Bovendien is het strafrechtelijk bestuursverbod pas 

Tien civiele  
out-of-the-box 
oplossingen
   | De civiel-juridisch adviseurs van het Functioneel Parket
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effectief zodra de uitspraak van de strafrechter 
onherroepelijk is. Dat is vervelend als de betreffende 
bestuurder nog actief is als bestuurder van andere 
rechtspersonen en daar mogelijk ook malversaties pleegt. 
Via de civielrechtelijke route is het mogelijk de rechter te 
vragen de betreffende bestuurder onmiddellijk (voor de duur 
van het geding) te schorsen bij de rechtspersonen waarbij hij 
of zij betrokken is. Met deze rechtsingang is een bestuurder 
snel op een zijspoor te zetten zonder de noodzaak van een 
onherroepelijke uitspraak. 

Succesvolle toepassing van dit instrument door het Openbaar 
Ministerie is te vinden in Rb Midden-Nederland 19 december 
2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6261 en in Rb Overijssel 31 
december 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:4617.

2. Het afpakken van de bestuursbevoegdheid bij malafide 

stichtingen 

Niet zelden komen in strafonderzoeken stichtingen 
bovendrijven ten aanzien waarvan op zijn minst het 
vermoeden bestaat dat deze worden gebruikt om criminele 
activiteiten mee te verrichten of te verhullen. Het OM 
beschikt over de nodige civielrechtelijke bevoegdheden om 
tegen dergelijke stichtingen op te treden. In het kader van 
afpakken is met name relevant dat het OM de bestuurs-
bevoegdheid van stichtingsbestuurders kan laten afpakken. 
Op grond van artikel 2:298 BW kan een stichtingsbestuurder 
namelijk op verzoek van het OM worden ontslagen (i) wegens 
verwaarlozing van zijn taak, (ii) wegens andere gewichtige 
redenen, (iii) wegens ingrijpende wijziging van 

omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn 
bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld of 
(iv) wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een 
rechterlijk bevel om inlichtingen aan het OM te verstrekken. 
Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende 
vijf jaar na zijn ontslag geen bestuurder of commissaris van 
een stichting worden, tenzij de bestuurder mede gelet op de 
aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt. 

3. Afstand van onroerend goed gevolgd door overdracht 

door officier van justitie 

Klassiek beslag op onroerend goed kan een verdachte of 
betrokken derden soms flink in de weg zitten, terwijl 
opheffing van het beslag tegen zekerheidstelling volgens de 
wet niet mogelijk is. 

Neem bijvoorbeeld de situatie waarin klassiek beslag is 
gelegd op een stuk grond van verdachte dat onderdeel is van 
een groot gebied dat herontwikkeld gaat worden. Als gevolg 
van de beslaglegging wordt de herontwikkeling geblokkeerd. 
Aanvang van de bouw en oplevering zullen in het gedrang 
komen. Vanuit alle betrokken partijen wordt de druk op de 
verdachte en het OM flink opgevoerd. Er wordt gedreigd met 
enorme schadeclaims, bijvoorbeeld wegens 
vertragingsschade. 

Om de herontwikkeling voort te kunnen laten gaan, enorme 
schadeclaims voor verdachte en OM te voorkomen en 
tegelijkertijd te bewerkstelligen dat het perceel uit het 

vermogen van verdachte raakt, is de volgende oplossing 
bedacht: 

de verdachte doet ten overstaan van de officier afstand van 
het perceel grond op basis van art. 116 lid 2 aanhef en sub c 
Sv. In plaats van dat het perceel grond na de afstands-
verklaring over gaat – zoals gebruikelijk – naar het 
Rijksvastgoedbedrijf, verkoopt en draagt de officier het 
perceel grond na de afstandsverklaring zelf over aan een 
nieuwe (niet aan verdachte gelieerde) eigenaar die is 
aangedragen door de gemeente en de projectontwikkelaars. 
De officier ontleent de bevoegdheid hiertoe aan art. 116 Sv: 
handelen als ware het voorwerp verbeurd verklaard.  
De verkoop en levering vindt plaats via de notaris van de 
Landsadvocaat die tevoren is ingeschakeld. De afstands-
verklaring gaat vergezeld van een vaststellings overeenkomst 
met de verdachte waarin zij ook afstand doet van acties 
strekkende tot schadevergoeding jegens het OM. Na 
toepassing van deze constructie kan de herontwikkeling van 
het gebied met zo weinig mogelijk oponthoud voortgaan. 

4. IP-adressen als verhaalsobject

De gebruikelijke verhaalsobjecten, zoals onroerend goed, 
bankrekeningen, voertuigen etc., zijn ons allemaal bekend. 
Minder bekend maar potentieel niet minder waardevol, zijn 
IP-adressen, meer in het bijzonder IPv4-adressen. IPv4-
adressen zijn namelijk niet onbeperkt verkrijgbaar en wel 
erg gewild. Dat maakt dat er inmiddels een ware handel is 
ontstaan in IPv4-adressen. Mocht een verdachte over een 
bundel met IPv4-adressen beschikken, dan kan dit een 
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interessant verhaalsobject zijn ten behoeve van het verhaal 
voor een op te leggen geldboete, ontnemingsmaatregel of 
schadevergoedingsmaatregel.

Om conservatoir beslag te kunnen leggen op een IPv4-adres, 
moet zo’n IPv4-adres kwalificeren als een zaak of een 
vermogensrecht (art. 94a lid 6 Sv). Onder zaken worden 
verstaan: voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke 
objecten (art. 3:2 BW). Een IP-adres kwalificeert niet als een 
stoffelijk object, zodat een IP-adres niet als een zaak kan 
worden aangemerkt. Vermogensrechten zijn subjectieve 
rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander 
recht, overdraagbaar zijn of ertoe strekken de recht-
hebbende stoffelijk voordeel te verschaffen ofwel verkregen 
zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld 
stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW). In het algemeen hebben 
vermogensrechten de eigenschap dat zij op geld 
waardeerbaar zijn. 

Een IP-adres zelf als vermogensrecht aanmerken, lijkt ook 
niet mogelijk. Wel menen wij dat het zogenoemde 
‘IP-adresrecht’ (dit is het recht op het gebruik van een 
IP-adres dat voortvloeit uit een overeenkomst met de 
uitgevende instelling (voor Europa is dat RIPE)) kan worden 
aangemerkt als vermogensrecht. Vanuit die optiek zou 
beslag kunnen worden gelegd op een ‘IP-adresrecht’. In dat 
geval zou conform het civiele recht (verhaals-)beslag op en 
executie van het ‘IP-adresrecht’ geschieden met toepassing 
van art. 474bb Rv betreffende rechten waarvan de executie 
niet elders is geregeld en wordt mitsdien conform art. 711 lid 

3 Rv conservatoir beslag gelegd op het IP-adresrecht als op 
een roerende zaak, niet registergoed.

Dus, zoek je nog verhaalsobjecten en heeft de verdachte 
IPv4-adressen in het bezit, dan kan het in beslag nemen 
hiervan een interessante optie zijn!

5. Afpakken eindigt bij overlijden van de verdachte…  

of toch niet?

Met het overlijden van een verdachte vervalt van rechtswege 
het recht tot strafvervolging (art. 69 Sr). Vanuit die optiek lijkt 
dan aan het afpakken van vermogen met een criminele 
herkomst ook een einde te komen. Dat laatste is echter niet 
per definitie het geval. Ondanks het overlijden van de 
verdachte, zijn er onder omstandigheden namelijk wel 
mogelijkheden om de criminele nalatenschap geheel of 
gedeeltelijk af te pakken. Het team civiel juridisch adviseurs 
heeft daarover een uitgebreide factsheet samengesteld, die 
kan worden geraadpleegd via JKS>Landelijke 
expertise>Afpakken (FP)>Team Civiel Juridisch Adviseurs.

6. Derdenverzet tegen malafide verstekvonnis

Mocht je in een zaak conservatoir strafvorderlijk beslag (art. 
94a Sv) hebben gelegd en te maken krijgen met een andere 
beslaglegger, wees dan alert op de achtergrond van die 
beslaglegger Het komt namelijk wel eens voor dat de 
beslaglegger een bekende van de verdachte is en dat sprake 
is van een opzetje tussen de verdachte en de beslaglegger 
om het strafvorderlijk beslag en toekomstig verhaal te 
frustreren. Zo heeft het OM wel eens te maken gehad met de 

situatie waarin een familielid van de verdachte een civiele 
procedure tegen de verdachte was gestart vanwege een 
zogenaamde vordering op de verdachte. Doordat de 
verdachte niet in die procedure was verschenen en dus geen 
verweer had gevoerd, was de vordering van het familielid 
zonder grondige inhoudelijke beoordeling bij verstek 
toegewezen. Het familielid legde vervolgens met dit 
verstekvonnis in de hand executoriaal beslag op dezelfde 
voorwerpen als die waarop het OM reeds conservatoir 
strafvorderlijk beslag had gelegd. Het OM kwam er echter al 
snel achter dat de vordering van het familielid in 
werkelijkheid helemaal niet bestond en dat het familielid en 
de verdachte bewust een malafide verstekvonnis hadden 
uitgelokt om het OM te frustreren in zijn verhaals-
mogelijkheden. Het OM wilde na deze ontdekking natuurlijk 
voorkomen dat het familielid op grond van het verstekvonnis 
kon meedelen in de executieopbrengst. Daarom besloot het 
OM derdenverzet (ex art. 376 Rv) in te stellen tegen het 
verstekvonnis. Kort gezegd houdt derdenverzet in dat een 
derde die door een onjuist verstekvonnis benadeeld wordt, 
een verzoek doet aan de civiele rechter om dat verstekvonnis 
te wijzigen. In het hiergenoemde geval pakte deze civiele 
actie van het OM succesvol uit. De rechtbank kwam namelijk 
tot het oordeel dat (i) voldaan was aan het vereiste dat de 
Staat door het verstekvonnis benadeeld werd in zijn 
verhaalsrecht en (ii) dat het bestaan van de vordering 
onvoldoende was onderbouwd door de verdachte en het 
familielid, die in de derdenverzet-procedure overigens wel 
allebei waren verschenen en verweer hadden gevoerd tegen 
de stelling van het OM dat de vordering van het familielid niet 
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zou bestaan.w Het resultaat van het derdenverzet was dat 
het OM de executieopbrengst van de beslagen goederen 
uiteindelijk niet hoefde te delen met het familielid van 
verdachte.

7. Verbeurdverklaring van een hypotheekrecht 

Verbeurdverklaring heeft niet tot gevolg dat voor de 
verbeurdverklaring op de desbetreffende zaak gevestigde 
beperkte zakelijke rechten of retentierechten vervallen.  
Als bijvoorbeeld een woning als voorwerp van witwassen 
wordt verbeurdverklaard, dan blijft een vooraf gevestigd 
hypotheekrecht op de woning rusten. Dit is ook het geval als 
het hypotheekrecht onderdeel is van de witwasconstructie 
van de veroordeelde. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de 
veroordeelde voor de rechtvaardiging van de herkomst van 
de aankoopsom een hypothecaire geldlening heeft opgevoerd 
met een stichting waarvan de veroordeelde bestuurder is.  
In een dergelijk geval is het noodzakelijk dat ook het 
hypotheek recht verbeurd wordt verklaard. Alleen dan 
verkrijgt de Staat de onbelaste eigendom van de woning. 
Deze verbeurdverklaring is mogelijk op grond van art. 33a lid 
1 onder f jº lid 3 Sr.

8. Inzetten tuchtrecht tegen notarissen

De notaris is een onmisbare schakel in het rechtsverkeer. 
Zijn of haar betrokkenheid is bijvoorbeeld verplicht bij de 
overdracht van onroerend goed en het oprichten van een 
rechtspersoon als een B.V. of een stichting. Aan de verklaring 
van een notaris wordt in de praktijk veel waarde toegekend. 
Zo nu en dan komt een notaris in een strafrechtelijk 

onderzoek naar voren als facilitator van strafbare feiten, 
bijvoorbeeld doordat de medewerking wordt verleend aan 
een dubieuze transactie, geen Wwft-melding wordt gedaan of 
zelfs een valse notariële akte wordt opgemaakt. Het OM kan 
in dergelijke gevallen in plaats van of naast de strafvervolging 
een tuchtklacht tegen de notaris in dienen. De zwaarste 
sanctie die de tuchtrechter kan opleggen is ontzetting uit het 
ambt. Met name voor deze sanctie is het indienen van een 
klacht interessant. Art. 28 lid 2 Sr bepaalt immers dat een 
notaris niet door de strafrechter als bijkomende straf uit het 
ambt kan worden gezet, ook niet als een beroepsverbod voor 
het betreffende feit wel is toegestaan.

9. Hypotheekrecht als zekerheid

Art. 118a Sv geeft het OM de bevoegdheid om een ex art. 94a 
Sv inbeslaggenomen voorwerp terug te geven onder 
zekerheidstelling, voor een bedrag en op een wijze als door 
het OM aanvaard. De meest voorkomende vorm van 
zekerheid op grond van deze bepaling is uiteraard de storting 
van een som geld door of namens de verdachte op een 
bankrekening van het OM. Maar dit is zeker niet de enige 
mogelijkheid. De verdachte (of een aan haar gelieerde partij) 
kan ook een recht van hypotheek vestigen op een aan hem 
toebehorend registergoed ten behoeve van de Staat.

Het hypotheekrecht geeft de schuldeiser/hypotheekhouder 
het recht zich bij voorrang op het verbonden registergoed te 
verhalen. Deze voorrangspositie betekent dan ook een groot 
voordeel boven de positie die het OM als beslaglegger 
inneemt. Een hypotheekrecht kan alleen worden gevestigd 

bij notariële akte en dient te worden ingeschreven in de 
openbare registers (het Kadaster). 
Een hypotheekrecht als zekerheidstelling leent zich niet voor 
toepassing in elk onderzoek. Aan een aantal 
randvoorwaarden moet zijn voldaan:
a. het registergoed in kwestie is tot dat moment vrij van 

hypotheek óf de bestaande hypotheekhouder is bereid een 
stapje terug te doen, zodat ten behoeve van het OM een 
eerste recht van hypotheek gevestigd kan worden;

b. het pand waarop een hypotheekrecht gevestigd wordt, 
moet in Nederland gelegen zijn;

c. meer gebruikelijke vormen van zekerheidstelling, zoals 
het storten van een geldsom of het geven van een 
bankgarantie, volstaan niet of zijn niet mogelijk in de 
betreffende casus. 

Meer lezen over het vestigen van een hypotheekrecht als 
zekerheid kan in aFPakken nr. 90, april 2019: ‘Hypothecaire 
zekerheid ten behoeve van het Openbaar Ministerie, kan dat?’.

10. Administratief beslag op voertuigen

Op 1 april 2021 is de mogelijkheid ingevoerd tot het leggen 
van administratief beslag op in het Nederlandse 
kentekenregister geregistreerde motorrijtuigen en 
aanhangwagens. Administratief beslag op voertuigen is een 
vorm van conservatoir beslag ex artikel 94a Sv en kan dus 
niet worden toegepast voor klassiek beslag ex artikel 94 Sv 
(zie art. 94c Sv juncto artikel 442 Rv). Administratief beslag 
op voertuigen moet door een gerechtsdeurwaarder worden 
gelegd. Wanneer schakel je een deurwaarder in om 
administratief beslag op een voertuig te leggen? Niet alleen 
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wanneer bijvoorbeeld onbekend is waar het voertuig zich 
bevindt of als het voertuig zich in het buitenland bevindt, 
maar ook als een voertuig na inbeslagname aan de verdachte 
in bewaring wordt gegeven om te kunnen blijven gebruiken. 
Een inschrijving van administratief beslag in het kenteken-
register zorgt ervoor dat het onmogelijk wordt het voertuig 
over te schrijven op een andere naam.

Administratief beslag op voertuigen leeft in de praktijk.  
Niet alleen bij opsporing en OM, maar ook bij andere 
(publieke en private) partijen. Dit levert de nodige praktische 
vragen op over administratief beslag op voertuigen. Het team 
civiel juridisch adviseurs heeft daarover een uitgebreide Q&A 
samengesteld, die kan worden geraadpleegd via JKS > 
Landelijke expertise > Afpakken (FP) > Team Civiel Juridisch 
Adviseurs.

Voor vragen over deze out-of-the-box oplossingen en 
aanpakken kan je contact opnemen met het team via 
civieladviseurs@om.nl. 

1 Meer weten over IPv4-adressen? Zie bijvoorbeeld: https://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/domeinnamen en 

(in het Engels): https://www.ripe.net/manage-ips-and-

asns/ipv4/ipv4-run-out.

2 Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2019, 

ECLI:NL:RBMNE:2019:6055. Zie ook: I.C. Engels, ‘Civiel 

vonnis tussen twee verdachten vernietigd met een 

geslaagd derdenverzet, aFPakken 96, p. 12-15.
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‘Door ”door te pakken” en “meteen te handelen” dwing je 
geluk af’. Henk, financieel rechercheur bij de Landelijke 
Eenheid vertelt. 

‘Als financieel rechercheur startte ik -begin 2014- met het 
Afpakteam van Gelderland-Midden, een witwasonderzoek 
tegen de heer V. Hij had onverklaarbaar vermogen, 
waaronder een dure auto. Deze auto stond heel vaak 
geparkeerd bij zijn elders wonende moeder, wat voor ons 
aanleiding was om op de actiedag ook een doorzoeking te 
doen bij zijn moeder. We namen bij haar € 77.000,00 aan cash 
geld in beslag, een lekker begin voor een vroege ochtend.’ 

Henk vertelt verder. ‘Verdachte V kon die dag niet aangehouden 
worden, hij was onvindbaar, maar die zelfde middag meldde 
zich de ex-vrouw van V (mevrouw Y) bij mij op het politie-
bureau. Ze verklaarde dat we zojuist haar geld in beslag 
hadden genomen en wilde dit terug hebben. Nadat we haar 
verbaasd vroegen of ze dit meende, en zij dit bevestigde, 
hebben we haar gelijk aangehouden voor dezelfde verdenking, 
namelijk witwassen. Het verhoor dat ik voorbereid had voor V, 
paste ik toe op zijn ex. Ze verklaarde “voluit”, teneinde “haar” 

geld terug te krijgen. Doordat zij op haar praatstoel zat, zijn we 
tot diep in de avond doorgegaan met verhoren. Tijdens het 
verhoor op die (eerste) avond verklaarde zij dat we bij haar 
ex-schoonmoeder haar € 110.000 in beslag hadden genomen. 
Zonder te laten blijken dat we verbaasd waren over het 
verschil, vroegen we haar waar dit verborgen lag. € 77.000 lag 
op de door de zoekploeg ontdekte plek en € 33.000 lag volgens 
haar verstopt in het matras, achter de rits bij het voeteneinde. 
 
Geld in het matras
Ik heb die avond –het was ondertussen 23.00 uur– diverse 
collega’s gebeld om meteen de woning van de moeder van V 
nogmaals te betreden, ditmaal ter inbeslagname. Velen lagen 
al op één oor, hadden net iets te veel alcohol achter de kiezen 
of moesten de volgende ochtend ergens anders ingezet worden 
en konden dus niet bijstaan. Ze konden me wel vertellen dat er 
niet in en onder het matras was gezocht die ochtend. 
Uiteindelijk had ik mijn teamleider en twee collega’s uit de 
uniformdienst, bereid gevonden om met me mee te gaan.

Omstreeks 02.00 uur klopten we aan bij de kleine woning van 
de moeder van V, gelegen in een appartementencomplex op 

de derde etage. Deze moeder woonde in een wijk, waar bijna 
iedereen schichtig is voor politie. Moeder deed niet open. 
Toen we wat harder klopten en schreeuwden, ging zo’n beetje 
overal de verlichting aan en staken diverse omwonenden hun 
hoofd om de deur heen. Na ongeveer een kwartier wachten, 
ging de liftdeur open en kwam een groepje van vier 
familieleden van moeder -verbaal agressief - verhaal halen. 
Eén van hen opende moeders voordeur en glipte naar binnen. 
Ik ging er gelijk achteraan en mijn drie collega’s hielden de 
drie overige familieleden buiten. Moeder en de 
“binnenglipper” waren ondertussen op het bed gaan zitten 
waar ik interesse in had. Ik maande hen te gaan staan en ik 
opende de rits van het matras. In het matras, vond ik 
inderdaad een, naar midden-onder verschoven envelop met 
€ 33.000. Ik bedankte de bewoonster voor haar tijd en nam 
de € 33.000 in beslag. 

Een paar uur later kon ik verdachte Y vertellen wat we 
gedaan hadden. Je had haar verbaasde gezicht moeten zien.’

Volgende vondst >

>  Hoe een onhandige uitspraak van verdachte en het 
dynamisch doorpakken van politie een mooie vondst  
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> Afpakken uit het boekje
 | I. Hoek   

Soms is er in zaken zo laaghangend fruit dat niemand het 
ziet. En is er kennelijk een voor iedereen toegankelijk boek 
voor nodig om het vizier op scherp te stellen. 

‘In verband met een strafrechtelijk onderzoek las ik het boek 
Mocro Maffia van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. 
Hierin was te lezen dat een subject in dit onderzoek een 
aantal jaren geleden was geliquideerd in een shisha lounge 
in Amsterdam. In het verhaal werd expliciet benoemd dat hij 
op het moment van de liquidatie een exclusief horloge droeg 
van het merk Audemars Piquet. Naar aanleiding daarvan is 
door het onderzoeksteam navraag gedaan bij het beslaghuis 
van de politie Amsterdam. Wat bleek? Het horloge lag daar 
nog! Er is onderzoek gedaan naar het legale inkomen van de 
geliquideerde en de waarde van diens horloge. De conclusie 
was dat het horloge niet met legale middelen kon zijn 
aangeschaft. Dit gaf voldoende grondslag om het horloge te 
laten vervallen aan de Staat.’ 

Kortom, zelfs door het lezen van een boek in je luie stoel kan 
tot afpakken worden gekomen. 

Volgende anekdote >
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De kans is groot dat in een gemiddelde afpakzaak de focus ook op het buitenland 
moet worden gericht, simpelweg omdat het vermogen zich in veel gevallen 
grotendeels daar bevindt. Omdat in de internationale samenwerking ook steeds 
meer aandacht is voor het afpakken van crimineel vermogen hoeft dat 
tegenwoordig niet altijd meer een onoverkomelijk probleem te zijn. Tien tips om de 
afpakkansen in het buitenland te vergroten:

1. Vraag tijdig om advies
Voor het afpakken in het buitenland is de nodige expertise in huis. Het verdient 
aanbeveling om tijdig navraag te doen over de mogelijkheden bij het justitiële 
Asset Recovery Office (het JARO, bereikbaar via Just.ARO.FP@om.nl) of één van 
de Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseurs (IA's) bij het FP (die elk ook 
deel uitmaken van het justitiële ARO). Hoe eerder hierbij wordt aangeklopt, hoe 
beter advies kan worden gegeven of navraag kan worden gedaan bij een 
contactpersoon in het buitenland. Het is ook altijd mogelijk om een concept 
rechtshulpverzoek of bevriezingsbevel aan de IA voor te leggen. 

2. Laat gebruik maken van bestaande netwerken
Om zo snel mogelijk buitenlands vermogen in kaart te brengen en daar - al dan 
niet op een bepaalde actiedag - beslag op te kunnen leggen kan gebruik worden 
gemaakt van de bestaande netwerken. Uiteraard kan een beroep worden gedaan 
op Eurojust of Europol. De ervaring leert echter dat het vaak praktischer is om 
(eventueel daarnaast) gebruik te maken van netwerken die speciaal op afpakken 
zijn gericht. Zo kan middels het politie ARO (Pol.ARO.IRC@politie.nl) een snelle 
bevraging gedaan worden via het ARO netwerk om te bezien of een verdachte over 
vermogen beschikt in een andere EU lidstaat (inclusief Zwitserland). Er moet dan 
wel een link zijn met het desbetreffende land. Daarnaast kunnen de IA's, indien 
nodig, ook een beroep doen op de ARO collega's in één van de EU lidstaten (De 
ARO’s vormen immers binnen de EU een operationeel netwerk). Daarbuiten kan 
het CARIN netwerk, dat ook via sub netwerken inmiddels een wereldwijd netwerk 

Tien tips voor het 
afpakken van vermogen 
in het buitenland
   | mr. J.G.A. Hennekam 
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vormt op het gebied van asset recovery, daarvoor dienst 
doen. Er kunnen aan de buitenlandse contacten specifieke 
vragen worden gesteld over juridische mogelijkheden of de 
beste tactische aanpak. Ook kan op hen een beroep worden 
gedaan voor de nodige afstemming of bemiddeling bij de 
uitvoering van een verzoek tot beslaglegging. Dat kan ook 
van belang zijn indien er sprake is van spoed. Tot slot kan het 
zeer nuttig zijn om een Nederlandse Liaison Officer in het 
buitenland of een buiten landse Liaison Officer in Nederland 
om de nodige bemiddeling te vragen. Doe dit niet pas op het 
moment waarop de zaak vast dreigt te lopen. 

3.  Geef het buitenland voldoende voorbereidingstijd
Ook indien op een specifieke datum een actiedag is gepland, 
is het advies om de nodige rechtshulpverzoeken, EOB’s of 
bevriezingsbevelen zo snel mogelijk naar het buitenland te 
sturen. Daarbij zal in de documenten, maar ook bij de 
aanbieding met hoofdletters moeten worden aangegeven dat 
pas actie moet worden ondernomen na de nodige 
afstemming (als bijvoorbeeld nog niet zeker is wanneer de 
aanhouding kan worden verricht) of op een specifieke datum 
(en een specifiek tijdstip). Zo wordt het buitenland de nodige 
voorbereidingstijd geboden en kunnen bovendien nog 
eventuele mankementen tijdig worden verholpen. Dat is 
allemaal lastiger als dit wordt uitgesteld tot zo dicht mogelijk 
tegen de actiedag.

4. Er is internationaal steeds meer mogelijk
Bedenk dat de afpakmogelijkheden, zeker binnen de EU, 
steeds meer uniform zijn. Zo bestaat er nog veel 
onduidelijkheid over de mogelijkheid van ‘ander beslag’ in het 
buitenland. EU lidstaten zijn al geruime tijd verplicht om 
‘ander beslag’ in de wetgeving op te nemen. Bovendien 
gelden daarvoor exact dezelfde voorwaarden zoals die in de 
Nederlandse wet zijn opgenomen. Daarnaast is er 
bijvoorbeeld ook een verplichting om rechtshulp te bieden in 
de executiefase. Binnen het kader van een Strafrechtelijk 
Executie Onderzoek (SEO) zou dus rechtshulp kunnen 
worden gevraagd aan een andere EU lidstaat. Daarnaast 
biedt het nieuwe Europees bevriezingsbevel meer 
mogelijkheden. Het instrument is ruimer inzetbaar, is meer 
verplichtend, biedt meer (steun)bevoegdheden aan de 

uitvoerende autoriteiten en dient sneller uitgevoerd te 
worden dan voorgaande instrumenten. 

5. Doe eerst je eigen huiswerk
Je kunt niet meer vragen aan het buitenland dan waartoe je 
zelf nationaal bevoegd bent. Dat klinkt logisch, maar nog al 
te vaak wordt vergeten om eerst in Nederland een 
machtiging conservatoir beslag te vorderen als aan het 
buitenland wordt verzocht om dergelijk beslag te leggen. 
Datzelfde geldt voor een machtiging van de RC tot 
binnentreding in een woning in het buitenland. Ook wordt 
bijvoorbeeld geregeld verzuimd om te toetsen of naar 
Nederlands recht aan de voorwaarden van ‘ander beslag’ 
wordt voldaan als dergelijk beslag in het buitenland moet 
worden gelegd. Bedenk dat de Nederlandse wet de 
grondslag vormt voor het verzochte beslag in het buitenland. 
Als een klaagschriftprocedure in Nederland wordt gestart 
tegen het gelegde beslag in het buitenland zal de 
Nederlandse rechter toetsen of het beslag naar Nederlands 
recht gelegd kon worden. 

6. Denk aan verschillen in wetgeving
Het behoeft geen betoog dat strafvorderlijke procedures per 
land erg kunnen verschillen. Dit geldt buiten de EU temeer 
voor confiscatie procedures. Bedenk bijvoorbeeld dat in 
sommige landen er altijd een link moet zijn tussen het 
strafbare feit en het voorwerp dat in beslag moet worden 
genomen. Ook kan het zijn dat in een witwasonderzoek een 
specifiek land alleen rechtshulp kan bieden als duidelijk is 
welk gronddelict aan het witwassen is gekoppeld. Als het 
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JARO of de IA hier op tijd over wordt bevraagd kan in het 
onderzoek nog de nodige sturing worden gegeven. 

7. Leg uit!
Verplaats je bij het opstellen van een rechtshulpverzoek of 
Europees bevriezingsbevel zoveel mogelijk in de schoenen 
van de ontvangende autoriteit, maar ook in die van de 
vertaler. Blijf niet te veel hangen in jargon. Termen als 
‘klassiek beslag’, ‘verbeurdverklaring’ of ‘ontneming’ zijn 
zonder de nodige kennis niet te begrijpen voor een tolk, laat 
staan een ontvangende autoriteit. Beschrijf dus zoveel 
mogelijk om wat voor soort beslag of procedure het gaat. 
Hiervoor zijn door het JARO vaste tekstblokken opgemaakt. 

8. Registreer buitenlands beslag
Indien het beslag in het buitenland is gelegd zal dit door de 
administratie moeten worden geregistreerd. Een 
strafrechtelijk onderzoek kan vele jaren duren en mensen 
kunnen ondertussen van baan of functie veranderen. 
Bovendien kan het nodig zijn om beslag tussentijds te 
verlengen. Ook is het van belang dat het CJIB aan het eind 
van de rit over voldoende informatie beschikt om het beslag 
in het buitenland te kunnen laten uitwinnen. Het verdient 
aanbeveling om ook informatie die informeel is ontvangen 
(bijv. door het onderzoeksteam dat bij de beslaglegging in het 
buitenland aanwezig was) te gebruiken voor de nodige 
registratie van het beslag. De buitenlandse autoriteiten 

sturen niet altijd een formele bevestiging van het in het 
buitenland gelegde beslag. 

9. Soms maatwerk nodig
In sommige gevallen is maatwerk nodig, bijvoorbeeld als het 
buitenland niet bekend is met een gevolgde procedure in 
Nederland. Zo is het bijvoorbeeld van belang om in geval van 
een schikking of transactie extra eisen te stellen aan de 
verdachte (zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een 
geldige, schriftelijke betalingsopdracht gericht aan een bank 
in het buitenland), zodat de buitenlandse autoriteiten kunnen 
meewerken aan het overhevelen van het gelegde beslag aan 
Nederland. Het is raadzaam om in zo’n geval het JARO of een 
IA tijdig te betrekken. 

10.  Houdt het buitenland op de hoogte van de 
voortgang in het onderzoek

Last, but not least. Hou het buitenland op de hoogte van de 
voortgang van het beslag. Het is vooral ook van belang om 
tijdig aan het buitenland te vragen om het beslag op te heffen 
als er geen Nederlandse grond meer is om het beslag te 
handhaven. Dit kan veel ellende voorkomen. 

1 Mr. J.G.A (Jeroen) Hennekam is internationaal 

strafrechtelijk juridisch adviseur bij het Functioneel Parket.
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Crimineel verkregen geld geeft macht. Hoe mooi is het dan 
om dat af te pakken. Een financieel rechercheur van FINEC 
(red. financieel economische criminaliteit) team 1 van de 
Dienst Landelijke Recherche in Driebergen aan het woord. 

‘Ik kan mij nog zo goed de eerste zaak van FINEC herinneren. 
In een groot verdovende middelen onderzoek in Rotterdam 
stuitten wij in 2009 op een stash van een criminele 
organisatie die leidde naar een mooie vondst: € 4.500.000 
aan cash geld. Daarnaast vonden wij ook de boekhouding van 
de criminele organisatie. Uit die boekhouding bleken onder 
andere de inkomsten van een belangrijk lid binnen de 
criminele organisatie, een man die ik nu X zal noemen, met 
zowel de Kaapverdische als de Nederlandse nationaliteit.  
Zijn criminele verdiensten werden berekend op € 16.500.000. 
In de zoektocht naar vermogen kwam al snel Kaapverdië in 
beeld en werd contact gezocht met de Kaapverdische 
autoriteiten. Meneer X en zijn familie bleken binnen korte tijd 
zo groot en machtig geworden, dat ze een bedreiging 
vormden voor de lokale overheid. Ze bezaten diverse huizen, 
hotels, vakantieparken, ander onroerend goed en dure auto’s 
die gefinancierd bleken te zijn met criminele verdiensten. 

Ook had X in Kaapverdië enkele snelle boten tot zijn 
beschikking waar hij altijd de kustwacht te snel mee af was. 

De politie en het Openbaar Ministerie op Kaapverdië gingen 
ook onderzoek doen. Er ontstond een mooie samenwerking 
waarbij er onder andere peilbakens werden uitgeleend aan 
de Kaapverdische autoriteiten voor hun onderzoek. Hierna 
bleef het ca. 1,5 jaar stil. Net op het moment dat wij wilden 
gaan informeren of er al vorderingen waren, kregen wij 
bericht dat er die nacht daarvoor op zee bewegingen rondom 
een boot van meneer X waren geconstateerd en dat er  
’s ochtends een inval in één van de huizen van meneer X was 
gedaan. In totaal werd op Kaapverdië 1500 kilo cocaïne 
gevonden. Dat was in Kaapverdië op dat moment de grootste 
vondst van een partij cocaïne ooit.

Meneer X kreeg op Kaapverdië een gevangenisstraf van zo’n 
35 jaar opgelegd en bovendien werd op al zijn vermogen op 
Kaapverdië beslag gelegd door de autoriteiten. 

Volgende vondst >

> Afgepakt: geld en macht
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> Auto 2x afgepakt 
  

De politie Amsterdam-Amstelland was ten tijde van de 
ontwikkeling van de zogeheten Cabrio methode in 2006 
betrokken bij enkele zaken die zich richtten op personen die 
in een dure auto rondreden en die bekend stonden als 
criminelen. Een betrokken rechercheur vertelt dat zijn team 
zicht kreeg zicht op een persoon uit Amsterdam die in een 
dure Mercedes E500 AMG reed. Het kenteken stond op zijn 
naam. De verdachte had geen legaal inkomen. Wel bleek hij 
in cocaïne te handelen. 

Na aanhouding en doorzoeking is deze auto in conservatoir 
beslag genomen ten behoeve van de ontneming. De auto was 
door de verdachte gekocht voor een bedrag van € 100.000 en 
was contant betaald. De verdachte kreeg, voordat de auto 
zou worden geveild, het aanbod om zekerheid te stellen voor 
een bedrag van € 75.000. Het bedrag moest worden betaald 
aan het OM vanaf een bankrekening. Op dit aanbod ging 
verdachte in, waarna de auto weer aan hem ter beschikking 
is gesteld.

Aangezien deze betaling niet kon worden verklaard uit het 
legale inkomen van de verdachte, ontstond er een nieuwe 
verdenking van witwassen. De zaakofficier van destijds, Jos 
van Leijen, gaf opdracht om onderzoek te doen naar de 
bankrekening om zo de herkomst van de € 75.000,- te 
kunnen onderzoeken. 

Uit het onderzoek bleek dat de verdachte de dag voor de 
overboeking naar het OM een bedrag van € 75.000 contant op 
zijn rekening had gestort. Op grond van deze nieuwe 
verdenking van witwassen is de auto opnieuw in 
strafrechtelijk beslag genomen en uiteindelijk verbeurd 
verklaard.

1 Uitgangspunt bij deze methode was het verrichten van 

financieel onderzoek bij personen die over een 

onverklaarbaar vermogen beschikten. Dit onderzoek 

richtte zich primair niet op het strafbare feit waarmee het 

vermogen was verkregen. In plaats hiervan werd het 

vermogen juist als beginpunt van het onderzoek gesteld.  

Volgende anekdote >
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De forensisch accountants van het Functioneel Parket zijn in hun dagelijkse 
praktijk onder meer betrokken bij het maken van berekeningen van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel (WVV). De omvang en mate van complexiteit 
verschilt per berekening, afhankelijk van de specifieke omstandigheden in een 
zaak. Waar kun je in het algemeen rekening mee houden om te komen tot een 
optimale berekening van het WVV? Hierna volgen tien tips uit de praktijk.

1. Betrek de forensisch accountants op tijd. Hierdoor kan door hen zo vroeg 
mogelijk worden meegedacht met het opsporingsteam en de zaaksofficier/
parketsecretaris bij het in kaart brengen van verschillende afpakscenario’s en 
de impact hiervan op de eventuele voordeelberekening. Denk aan de soort 
berekening, de uitgangspunten hierbij en welke informatie tenminste benodigd 
is om deze op te kunnen stellen (zie ook punt 4). Hiermee kunnen noodzakelijke 
aanpassingen in de (concept)berekening of aanvullend financieel onderzoek 
achteraf worden voorkomen. 

2. Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen. De forensisch accountants 
hebben verschillende tools ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij (het 
onderzoek ten behoeve van) de berekening en de ontnemingsrapportage. 
Bijvoorbeeld de inspiratierapporten voor een aantal veel voorkomende 
onderwerpen, de checklist voor de ontnemingsrapportage en een Q&A 
document met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze documenten zijn 
onder meer te vinden op het Digitaal Platform Afpakken  
(www.fiod.nl/afpakken). 

3. Houd bij de keuze hoe het WVV in een specifieke zaak berekend dient te 
worden, rekening met de benadering vanuit het ‘Meest Reële Legale 
Alternatief’ (MRLA). In de praktijk wordt steeds meer van deze benadering 
gebruik gemaakt, zowel in het (financieel) onderzoek alsook bijvoorbeeld in het 
verweer van verdachte. Dit speelt in het bijzonder bij milieuzaken, maar is hier 

Tien tips voor de 
berekening van het 
wederrechtelijk 
verkregen voordeel
   | De forensisch accountants van het Functioneel Parket
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zeker niet toe beperkt. Zie voor meer informatie het 
stappenplan MRLA.

4. Denk aan de administratie en andere documenten of 
gegevensdragers die voor eventuele ontneming, 
verbeurdverklaring en/of (conservatoir) beslag van belang 
kunnen zijn en stel deze veilig. Administratieve en 
financiële gegevens(dragers) kunnen soms tijdens het 
strafrechtelijk onderzoek van minder belang lijken, maar 
tijdens het financiële onderzoek dikwijls een grote rol 
spelen, ook om de aannemelijkheid van (andere) strafbare 
feiten die tot WVV hebben geleid te onderbouwen. Houd 
daarom in een zo vroeg stadium alvast rekening met de 
afpakstrategie en eventuele voordeelberekening, 
bijvoorbeeld al bij de doorzoekingen. De (verwachte) 
berekeningswijze kan helpen bij het gericht zoeken naar 
relevante documenten en voorwerpen. Facturen, bonnen, 
debetcards, bitcoinwallets, (dure) voorwerpen e.d. kunnen 
indicaties geven van het bestedingspatroon en een (luxe) 
levensstijl. Deze informatie is relevant voor een eventuele 
periodeberekening. Administratieve bescheiden, zoals 
jaarrekeningen, stoffenbalansen (milieu), 
vergunningaanvragen, projectadministratie, 
kostprijscalculaties e.d. kunnen waardevolle informatie 
verschaffen voor een eventuele feitenberekening. Denk 
hierbij ook aan het meest reële legale alternatief. Let bij 
een doorzoeking bijvoorbeeld ook op offertes van 
investeringen die inzicht kunnen geven in 
kostenbesparingen.

5. Maak bewuste, strategische keuzes tijdens de 
verschillende fases van het financieel (strafrechtelijk) 
onderzoek. Door financiële vraagstukken al in een vroeg 
stadium van het onderzoek te erkennen, kan beter worden 
voorkomen dat misdaad uiteindelijk toch nog loont voor 
criminelen. Een overzicht van de verschillende 
strategische keuzemomenten is opgenomen in nummer 
84 van het tijdschrift aFPakken.w

6. Stem de berekening en de tenlastelegging met elkaar af. 
Maak altijd samen met de zaaksofficier en parketsecretaris 
een zorgvuldige afweging welke feiten worden tenlaste-
gelegd en welke feiten als andere feiten in de berekening 
worden opgenomen. Dit is in het bijzonder relevant bij 
transactieberekeningen waarbij deelvrijspraken directe 
gevolgen kunnen hebben voor de berekening van het WVV 
als gevolg van het Geeringsarrest.e

7. Let op het verschil tussen toerekenen, verdelen en 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Er zijn verschillende 
manieren om het WVV te ‘verdelen’ als sprake is van 
meerdere betrokkenen. Inzicht in de werkelijke 
geldstromen kan hierbij doorslaggevend zijn. Als sprake 
is van rechtspersonen is het belangrijk om ook de 
feitelijke beheersstructuur in beeld te hebben. Indien deze 
afwijkt van de juridische structuur, bijvoorbeeld door het 
gebruik van katvangers en het opzetten van complexe 
bedrijfsstructuren die de identiteit van de UBOr 
verhullen, kan dit consequenties hebben voor de 
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toerekening of verdeling van WVV aan een (rechts)
persoon. 

8. Onderken tijdig de complexiteit van de ontnemingszaak. 
Ontnemingszaken kunnen soms complexer zijn dan de 
strafzaak. Een eerste stap is het signaleren van 
complicerende factoren, zoals een faillissement, de 
afwezigheid van verhaal- of beslagmogelijkheden, 
vermenging van illegale met legale activiteiten en 
complexe bedrijfsstructuren. 

9. Zorg ook in het geval van een buitengerechtelijke 
afdoening voor een voldoende onderbouwd bedrag van het 
WVV. Hierbij is het van belang dat het bedrag ter 
ontneming van WVV separaat wordt weergegeven in het 
transactievoorstel of de strafbeschikking waardoor een 
duidelijk onderscheid is gemaakt met een eventuele 
geldboete in het totaalbedrag van de transactie.t

10. Criminelen zijn creatief en bedenken veelvuldig nieuwe 
manieren om illegaal vermogen te verdienen en te 
verhullen. Recente voorbeelden zijn fraude bij NOW-
subsidies, coronafraude en het gebruiken van 
bitcoinmixers om vermogen te verhullen. Neem tijdig 
contact op met de forensisch accountants bij nieuwe 
fenomenen om aandachtspunten voor de ontneming te 
signaleren. Deze aandachtspunten, met bijbehorend 
advies, kunnen dan als input worden gebruikt bij de start 
van (vele) onderzoeken die naar de betreffende 

fenomenen gaan plaatsvinden bij verschillende 
opsporingsinstanties.

In veel onderzoeken loopt men tegen vergelijkbare 
problematiek aan. De afpakspecialisten van het Functioneel 
Parket denken graag met je mee over specifieke zaken en/of 
meer algemene ontnemingsvragen. Vragen voor de 
forensisch accountants kunnen gemaild worden naar  
forac@om.nl.

1 Binnenkort ook te raadplegen op www.fiod.nl/afpakken.

2 Zie artikel Strategiemomenten bekeken vanuit Afpakken in 

6 fases, aFPakken nummer 84.

3 EHRM 1 maart 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA1112.

4 Ultimate Beneficiary Owner oftewel de uiteindelijk 

belanghebbende.

5 Op basis van de ‘Instructie interne procedures 

buitengerechtelijke afdoening FP’ is het verplicht binnen om 

binnen het Functioneel Parket toe te lichten waar een 

schikking of transactie op is gebaseerd.
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Een collega van de FIOD vertelt: ‘Naar aanleiding van een 
inkeerverzoek van een man die zijn vermogen in Luxemburg 
bij de Belastingdienst had opgegeven, startte FIOD 
Rotterdam in 2015 een witwasonderzoek. In dat onderzoek 
werd de woning van de verdachte doorzocht die tot een 
opmerkelijke vondst leidde, te weten een plattegrond met 
daarop vermeld bedragen. 

Bij die plattegrond trof de FIOD ook een aantal foto’s van een 
bosperceel aan, waarna men met assistentie van politie en 
Staatsbosbeheer in een nabij gelegen nationaal park is gaan 
zoeken. En je weet: ”wie (goed) zoekt, die vindt. Zo ook hier”! 
Op verschillende locaties zijn ze gaan schatgraven en daarbij 
zijn ten slotte meerdere kokers met in totaal ruim € 180.000 
bovengronds gekomen. 
Bij de actie werden voorts nog twee auto’s, twee vuurwapens, 
500 liter dieselolie, goederen voor hennepteelt en 
administratie in beslag genomen. Gelijk het spreekwoord trok 
ook deze kuilgraver dus uiteindelijk aan het kortste eind.’ 

Volgende vondst >

> Een echte schatkaart die leidt naar € 180.000
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> Hoezo zijn milieuzaken saai? 
 | mr. A. Rijsdorp   

Milieuofficier Astrid Rijsdorp vertelt over een recente –en 
zeker niet alledaagse- doorzoeking bij verdachten van 
illegale handel in opgezette (delen van) beschermde 
diersoorten. 

‘Dit onderzoek was gestart n.a.v. informatie uit diverse 
landen, waaruit volgde dat er mogelijk sprake was van 
illegale handel van (delen van) in bijlage A en B van de Cites-
basisverordening (EG) nr. 338/97 genoemde diersoorten, 
waaronder tijgerschedels- en tanden. We wisten natuurlijk 
dat we de nodige opgezette dieren, schedels en dergelijke 
konden verwachten. Maar wat we in de woning van één van 
de verdachten aantroffen was toch wel ongekend. Verspreid 
over diverse volstaande ruimtes troffen we een enorme 
verzameling aan van allerlei diersoorten, schedels en 
tanden, huiden en koppen, slagtanden van o.a. de ijsbeer, 
tijger, diverse apensoorten, hertzwijn, een olifant en een 
nijlpaard. En verder nog andere rariteiten zoals doodskistjes 
en andere verzamelingen waaronder verboden wapens. Bij 
de meeste dieren ontbraken de vereiste CITES papieren. 

Waardoor er dozen vol inbeslaggenomen opgezette dieren, 
huiden, schedels en tanden meegingen naar het politiebureau. 
We hebben onze ogen uitgekeken tijdens die doorzoeking. In 
de kluis troffen we nog een groot contant geldbedrag aan van 
ongeveer € 500.000,-. Dit geldbedrag is uiteraard conservatoir 
in beslag genomen.

In de woning van een andere verdachte troffen we een wel 
heel bijzonder huisdier aan. Ondanks dat we dit al van 
tevoren wisten keken we toch nog héél raar op bij het 
aantreffen van een levende alligator in de woning. Gelukkig 
zat deze veilig in een –speciaal daarvoor gebouwd en 
ingericht- bassin. En gelukkig leek die verdachte wel over het 
daarvoor vereiste papier te beschikken. We hebben de 
alligator daarom niet mee hoeven nemen.’ 

1 Mr. A. (Astrid) Rijsdorp is officier van justitie bij het 

Functioneel Parket, vestiging Den Bosch. 

Volgende anekdote >
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Ben je benieuwd hoe je je afpakkennis kan vergroten of ben je op zoek naar 
kennisbronnen die betrekking hebben op afpakken? Bekijk de volgende lijst en doe 
er je voordeel mee:

1. Digitaal Platform Afpakken: Het DPA is een digitaal loket waar medewerkers in 
de opsporing en bij het OM afpakvragen kunnen stellen en alle relevante 
afpakinformatie kunnen vinden, zoals uitleg van jurisprudentie, over diverse 
rekenmethodes etc. Kijk op www.fiod.nl/afpakken/. 

2. H.G. Punt, ‘Praktijkboek ontneming van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel’, Den Haag: SDU, 2011: dit boek biedt direct toepasbare kennis op het 
gebied van afpakken. 

3. Themadag afpakken: het jaarlijkse evenement voor de geïnteresseerde 
officieren, secretarissen, civiel juristen, internationaal adviseurs en 
beleidsmedewerkers. Dit evenement is, behalve voor OM’ers, ook toegankelijk 
voor externen. De eerstvolgende editie staat gepland voor maart 2022. 

4. Afpakfestival (voorheen bekend als de afpakweken): het jaarlijkse evenement 
waar laagdrempelig kennis kan worden gemaakt met het specialisme, maar 
ook genoeg uitdaging is te vinden voor de ervaren jurist. De eerstvolgende 
uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. 

5. De SSR biedt diverse afpak-gerelateerde cursussen aan, waaronder: SSR 
Afpakken Basis – WO Interventie, SSR Afpakken Basis - trainees, SSR Afpakken 
– WO Onderzoek en ondermijning, SSR Afpakken Verdieping, SSR witwassen, 
SSR witwassen verdieping en Vermogensjacht. 

Tien kennisbronnen op 
het gebied van afpakken/
om je afpakkennis te 
vergroten
   | mr. L.E.M. Hamers 
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6. JKS: De OM’er weet dat dit het interne systeem van 
kennisuitwisseling betreft dat staat op ZoOM. Ga naar 
ZoOM > JKS > Landelijke expertise > Expertisecentra – 
Afpakken (FP). Hier vind je diverse pagina’s zoals die van 
de civilisten, maar ook de zittingsmap ontnemingen en 
actuele afpakjurisprudentie. 

7. De FIOD organiseert regelmatig events om kennis op peil 
te houden. Ook kent de FIOD de Belastingdienst 
Academie. Hier worden de cursussen Basiscursus 
Financieel rechercheren en Verdiepend Financieel 
rechercheren aangeboden, ook wel bekend als de 1a- en 
1b-opleiding. Ga naar academie.belastingdienst.nl voor 
meer informatie. 

8. Richtlijnen, aanwijzingen en dergelijke: diverse richtlijnen 
kunnen je verder helpen in de praktische toepassing en 
begrip van wetgeving, zoals de aanwijzing afpakken, 
instructie afpakken of de aanwijzing kader voor 
tenuitvoerlegging. 

9. Nieuwsbrieven zoals die van het AMLC, Signalering 
Strafrecht, Bijzonder Strafrecht en het eigen FP 
Jurisprudentieoverzicht Afpakken Meld je aan en ontvang 
naar keuze maandelijks of wekelijks een nieuwsbrief over 
jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Instanties zoals 
Bijzonder Strafrecht of het AMLC bieden daarnaast 
presentaties en workshops aan.  

10. Het vakblad aFPakken: onze eigen bron kan natuurlijk 
niet onvermeld blijven. Gedurende de jaren zijn vele 
lastige leerstukken uitgewerkt door ervaren en 
gespecialiseerde OM’ers en andere specialisten. 
Raadpleegbaar via JKS of DPA (openen met Chrome).

1 Mr. L.E.M. (Laura) Hamers is senior parketsecretaris 

afpakken en witwassen bij het Functioneel Parket, 

vestiging Den Bosch.
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Het komt vaak voor dat criminelen hun vermogen 
onderbrengen bij familieleden, die zijn immers (meestal) te 
vertrouwen. 

Zo ook in een gezamenlijk onderzoek van Peter, financieel 
rechercheur bij de politie Noord-Holland, de Landelijke 
Eenheid Amsterdam en Michel, vermogenstraceerder bij het 
Functioneel Parket in Amsterdam.

Michel vertelt: ‘In een groot verdovende middelen onderzoek 
van de Landelijke Eenheid kon men het criminele geld van 
één van de hoofdverdachten Ferry B, een inwoner uit de kop 
van Noord-Holland, maar niet vinden en mij werd gevraagd 
hen te helpen. Ferry B. was ook subject van onderzoek bij de 
politie in Noord-Holland. Eerst werd door ons 
geïnventariseerd wat er in beide opsporingsonderzoeken aan 
informatie bekend was. Een zeer belangrijke aanwijzing was 
een onderschept sms’je van de vriendin naar Ferry waarin zij 
in een boze bui aangaf dat zij geld bij zijn vader ging halen. Op 
het adres waar de vader toentertijd stond ingeschreven was 
de politie van Noord-Holland wel wezen kijken maar de vader 
bleek daar niet meer te wonen en verder onderzoek naar 
diens verblijfadres leverde toen niets op. Tegen Ferry werd 

een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) geopend, 
hetgeen je financiële onderzoek rondom de verdachte 
vergemakkelijkt. 
De vader bleek na de aanhouding en schorsing en 
inbewaring stelling van zijn zoon Ferry kennelijk nog steeds 
een rol te spelen. Wij zagen dat van diens rekening de 
borgsom voor de schorsing was overgemaakt naar justitie. 

Na zijn schorsing ging Ferry ‘op papier’ werken bij 
onderneming X en kreeg hij van de rechtbank op verzoek van 
zijn werkgever zijn rijbewijs terug (Ferry moest ‘klanten’ in het 
buitenland bezoeken). Ferry verplaatste zich vervolgens in een 
dure luxe auto op naam van onderneming X. Al snel werd Ferry 
tijdens een grote gecombineerde politie/belastingcontrole in 
deze auto aan de kant gezet. De belastingdienst bleek nog een 
openstaande vordering van € 11.000 op onderneming X te 
hebben en de belasting deurwaarder wilde de auto in beslag 
nemen. De belastingdeurwaarder kreeg via Ferry de 
werkgever aan de lijn, maar die gaf aan dat hij de 
belastingschuld niet kon betalen. En tja, wat nu. Korte tijd 
later kwam de vader bij de controlepost en betaalde cash in 
briefjes van € 50,00 de belastingschuld, waarna Ferry weer 
de beschikking kreeg over de auto. 

De bankrekening bracht ons bij het cash geld
Onderzoek in de bij- en afschrijvingen van de rekening van de 
vader leerde ons dat die € 11.000 niet cash was opgenomen. 
Tevens bleek ook dat vader kaartjes voor een concert had 
gekocht waar een referentieadres bij stond’. Peter vertelt: 
‘Toen ik vervolgens op een avond bij het opgegeven 
referentieadres ging kijken zag ik vader voor het raam lopen 
en zag ik zijn auto nabij de woning geparkeerd staan’. 

Michel: ‘Wij hadden inmiddels voldoende gegevens 
verzameld voor een doorzoeking. Goed voorbereid had de 
Landelijke Eenheid, de politie Noord-Holland en het 
Openbaar Ministerie een speciaal zoekteam van het leger 
ingehuurd en een geldhond meegenomen. In de woning van 
vader werd verstopt op zolder en in de woonkamer in totaal 
bijna € 500.000 aan cash geld en een geldtelmachine 
gevonden, een mooie vangst!!’ Peter voegt er nog aan toe ‘ik 
bewaar goede herinneringen aan dit onderzoek.’

Volgende vondst >

> Familie, een veilige haven
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> 4 miljoen cash 
 | mr. P.W. Kouwenberg    

A wordt gepakt met zo’n 4 miljoen euro aan contanten.  
Tegen A bestaat een verdenking van witwassen en 
drugshandel. B. uit een ver land meldt zich als eigenaar van 
het geld in de klaagschriftprocedure maar vangt daar bot 
omdat de rechter onvoldoende aanknopingspunten ziet om 
hem als rechthebbende aan te merken. B geeft zich echter 
niet gewonnen en wendt zich tot de civiele rechtbank. Hier 
weet B de rechter ervan te overtuigen dat A verwijtbaar 
tekort is geschoten in de nakoming van een zogenaamde 
investeringsovereenkomst. B verschaft zich een executoriale 
titel en legt onmiddellijk beslag onder de Staat. De Staat 

verklaart dat het beslag geen doel treft. B berust daarin. 
Intussen is de Belastingdienst betrokken en legt ook beslag 
onder de Staat. De Belastingdienst kan uiteraard op dezelfde 
verklaring rekenen, zodat een fiscale achtervang nu geen 
doel treft. B tovert een nieuwe konijn uit de hoed. Hij reist af 
naar Nederland, bezoekt A in het Huis van Bewaring, waarbij 
zij afspreken dat A zijn vordering op de Staat tot teruggaaf 
van het geld overdraagt aan C, die we verder niet kennen. 
Gelukkig hoeft de Staat het geld niet terug te geven aan A (of 
C) maar volgt veroordeling en verbeurdverklaring van het 
geld.

1 Mr. P.W. (Peter) Kouwenberg is civiel-fiscaal juridisch 

adviseur bij de FIOD.

Volgende anekdote >
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Dat officier van justitie een mooi vak is, is velen bekend. Maar wat maakt de meer 
specialistische ‘afpakofficier’ zo’n mooi beroep? We spreken afpakofficieren 
Stephanie Massier en Myrthe van den Heuvelw erover, en ontdekken zo de tien 
redenen om afpakofficier te worden. Overigens geven beiden meteen aan dat 
‘afpakofficier’ een te krappe term is. Officier criminele geldstromen past beter, 
omdat de functie zó veel meer omvat dan alleen het afpakken van crimineel 
vermogen. 

1. Het vak sluit aan bij je interessegebied
De associatie met bloederige strafzaken is bij een officier van justitie snel gelegd. 
Officieren criminele geldstromen doen echter zaken die in de kern draaien om het 
financiële aspect. Voor het uitoefenen van dit beroep, is het dan ook belangrijk dat 
die kern je aanspreekt. Myrthe begon vanuit de advocatuur eerst als civiel jurist 
bij het FP, waarna ze de stap naar officier van justitie maakte: “Ik zat al in het 
straatje en wist toen: dit is het! Ik schrik ook niet van het euroteken. Je moet er 
affiniteit mee hebben.” Hetzelfde geldt voor Stephanie. Nadat ze vanuit het 
bankwezen de overstap maakte naar het AP Oost-Brabant als officier van justitie, 
wist ze waar ze goed in was en waar haar interesse lag. “Sommige officieren 
houden van het hectische werk. Ik hou meer van het kat-en-muisspel in zaken 
waar het écht om het grote geld gaat. Dat moet je liggen.”

2. Het teamwerk
Hoewel je als officier in je eentje op zitting staat, bestaat de weg er naartoe vooral 
uit samenwerken. Zelfs veel meer dan Myrthe op voorhand dacht. “Het teamwerk 
is iets wat ontzettend gaaf is bij het FP. Aan zaken werken met allerlei specialisten 
en verschillende disciplines (denk aan: civiel juristen, forensisch accountants, 
internationaal adviseurs, vermogenstraceerders, de FIOD, politie, etc.) brengt 
enorm veel kwalitatieve waarde met zich mee. Dat geeft heel veel energie.” 
Stephanie onderstreept dit: “Je bouwt echt een band op met je team, omdat je 
samen langdurige onderzoeken draait. Bovendien heb je te maken met mensen 

 
Tien redenen om 
afpakofficier te worden
   | E.J. Bosma  
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die ook affiniteit hebben met financiële onderzoeken en 
daarin thuis zijn.” 

3. Het strategische aspect
Op de vraag wat de officieren écht leuk aan hun werk vinden, 
benoemen ze beiden het strategische aspect. Myrthe: “ik hou 
van mooie onderzoeken draaien, waarbij goed over de 
strategie en de financiële kant wordt nagedacht. Ik ben echt 
tevreden als de afpakstrategie goed in elkaar zit en er 
(vrijwel) dekkend beslag gelegd kan worden.” Stephanie vult 
dat aan: “wij gebruiken het hele spectrum aan BOB-middelen 
(Bijzondere Opsporingsbevoegdheden). Daarin pakken we 
flink uit als we de kans krijgen. Iets wat wellicht niet altijd 
verwacht wordt bij financiële zaken. Het beeld bestaat dat we 
stapels bankrekeningen bestuderen. Dat kan vaak wel 
kloppend gemaakt worden, maar kom er maar eens achter 
hoe het écht zit.” 

4. De langdurige onderzoeken
Tijdens het interview komt meermaals naar voren dat 
onderzoeken binnen het domein criminele geldstromen een 
langere doorlooptijd hebben dan veel andere onderzoeken. 
Logisch: dat komt door de ingewikkelde geldconstructies en 
de vele (internationale) samenwerkingsverbanden. “Het moet 
je liggen, sommige mensen houden van de ‘korte klap’”, 
aldus Myrthe. Die doorlooptijden kunnen frustrerend zijn, 
maar de officieren zien ook de toegevoegde waarde van dit 
soort onderzoeken. “Ik was bijvoorbeeld betrokken bij een 
paardenvleesschandaal, waar een ontnemingsmaatregel van 
een paar miljoen werd opgelegd conform mijn vordering. Dat 

was een moment van trots. Toen die zaak uiteindelijk keurig 
netjes was afgewikkeld, dacht ik: hier doe ik het voor. Je 
moet volhardend zijn”, vertelt Stephanie.

5. De zichtbare en afschrikkende component
Myrthe: “We hebben laatst voor meer dan € 100 miljoen 
beslag gelegd op een actiedag. Dat wordt gezien en heeft 
natuurlijk een afschrikkend effect op andere criminelen. 
Denk bijvoorbeeld ook aan de corona-rellen. Op 
maandagavond werd er gereld in Den Bosch, waarna we op 
dinsdagochtend direct besloten een takelwagen te sturen en 
beslag te leggen op onder andere de auto’s van de 
relschoppers, om deels de gemaakte schade bij de 
slachtoffers mee te vergoeden. Dat had een zéér preventieve 
werking op de rest van de plannen van de relschoppers. Wij 
zeggen dus: zet de financiële bril op. Raak ze in de 
portemonnee!”

6. Je raakt de criminaliteit in het hart
Criminaliteit mag niet lonen. Behaald vermogen afpakken, is 
dan ook precies waar je criminelen het meest pijn mee doet. 
Stephanie: “Uiteindelijk draait het bij de criminelen allemaal 
om geld. In onze zaken zie je dat je ze dáár raakt waar ze dat 
het hardst voelen.” De officieren pleiten er dan ook voor dat 
afpakofficieren tijdig bij onderzoeken aangehaakt worden. 
Myrthe: “ik zeg: pak die centen! Als je alleen een celstraf 
oplegt, gaat de criminaliteit buiten de muren gewoon door. 
De verdachte komt vrij en gaat vrolijk verder. Als je zijn 
vermogen afpakt, heb je de sleutel tot de oplossing.” 

7. De veelzijdigheid en afwisseling
Stephanie: “Dat is echt een voordeel van het zijn van officier 
criminele geldstromen. Milieuzaken, drugsbaronnen, de 
bovenwereld: ik kom overal. Er bestaat geen typische 
werkdag. Het ene moment heb je een actiedag, het andere 
moment sta je op zitting of moet je voor een zaak naar het 
buitenland. Daarnaast draai ik ook zaken mee met het AP en 
LP. Dat is bijzonder aan onze functie: we sluiten als specialist 
aan bij andere parketten. Ontzettend leuk en zo kom je nog 
eens ergens!” 

8. Er is nog veel winst te behalen
Myrthe: “De grootste uitdaging is om de goeie zaken eruit te 
pikken. De zaken waar vooraf goed over nagedacht is en 
waar een goede strategie aan zit. Die hebben het meeste 
rendement. Het is vervelend als je pas op het laatst 
betrokken wordt. Het gebeurt dat er in onderzoeken eerst 
wordt ingezet op drugs en wapens, terwijl wij zeggen: ga 
vanaf het begin ook achter het geld aan. Aan de voorkant van 
een zaak moet vaker met een financiële bril gekeken 
worden.”

9. Er is veel ontwikkeling
Stephanie vertelt dat officieren criminele geldstromen steeds 
breder worden ingezet: “In beginsel is het financiële aspect 
je vakgebied. Het draait om witwassen, valsheid in 
geschrifte, corruptie, beslag leggen, strafrechtelijke 
financiële onderzoeken draaien. Maar de zaken eromheen 
variëren. Officieren criminele geldstromen zijn steeds breder 
inzetbaar.” Myrthe vult aan: “Afpakken staat in toenemende 
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mate bovenaan de agenda. De zaken lopen ook beter vanaf 
het begin. We gaan niet altijd alleen maar voor de 
gevangenisstraf, maar ook voor de centen. De urgentie wordt 
gezien.”
Ook de toenemende aanwezigheid van cryptovaluta speelt 
een rol. Stephanie: “Beslagleggen op cryptovaluta is een vak 
apart. Daar hebben we deskundigen voor. In bijna elke zaak 
die we nu draaien zie je dat er cryptovaluta zijn aangeschaft 
en dat we daar scherp op moeten zijn. Een fascinerende 
ontwikkeling, omdat het heel interessant is om te zien wat 
crypto voor onze maatschappij gaat betekenen.”
 
10. De grootste reden…
De állerbelangrijkste reden om officier criminele 
geldstromen te worden, vroegen we de officieren op de man 
af. Stephanie: “Dit is jouw vak als je houdt van het kat-en-
muisspel op het vlak waar het de criminelen uiteindelijk 
allemaal om te doen is. Het geld.” Myrthe sluit hierbij aan: 
“Het beeld dat bij sommigen leeft dat dit een wat saai of 
stoffig OM-onderdeel is, is écht onjuist. We zitten juist 
middenin de hectiek van de ondermijnende criminaliteit, 
maar dan met een financiële bril.” 

1 E.J. (Emma) Bosma is werkzaam als 

communicatieadviseur bij het Functioneel Parket.

2 Beiden officier van justitie criminele geldstromen, 

Functioneel Parket Den Bosch.
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In een onderzoek kwam een perceel in De Kwakel naar voren 
dat als opslag voor contante gelden en verdovende middelen 
werd gebruikt. Een zaak van het Arrondissementsparket 
Amsterdam en de politie Amsterdam.

‘In 2021 ontvingen wij de informatie dat een woonboerderij in 
De Kwakel vermoedelijk gebruikt werd voor opslag van 
contante gelden en verdovende middelen. Ook zou er vanuit 
dat pand overdrachten plaats vinden van geld en verdovende 
middelen’ vertelt de parketsecretaris.

Een korte klap maar met een enorm resultaat
‘Na een aantal weken van observeren en in kaart brengen 
van hetgeen zich rondom dat pand afspeelde werd besloten 
om in juni 2021 een instap te doen. In de woning, evenals 
later in meerdere voertuigen, werden naast 2.993 kilo 
cocaïne ook tassen vol met contant geld aangetroffen met 
een totale waarde van zo’n 11,5 miljoen euro. De boerderij 
was letterlijk van boven tot onder gevuld met grote blokken 

cocaïne en contant geld’ vertelt een financieel rechercheur 
van de politie Amsterdam. 

‘De cocaïne had een geschatte straatwaarde van zo’n 195 
miljoen euro. Daarmee is het één van de grootste 
drugsvangsten in de geschiedenis van de politie Amsterdam’.
Verder werden in het pand nog zes (hand)vuurwapens, 
dempers, munitie en geldtelmachines aangetroffen. 
‘Ook viel ons op dat de verdachte die woonachtig was in het 
pand, er een bijzonder luxe leven op nahield. Zo werden er 
flessen wijn ter waarde van duizenden euro's per fles, een 
exclusief boek van één bij één meter over het leven van 
Muhammad Ali ter waarde van zo’n 12.500 euro, een dure 
oldtimer, een sloep, een Mercedes, 49 plakken goud en diverse 
dure horloges en sieraden aangetroffen en in beslag genomen. 

Bij de woning, waar niemand stond ingeschreven, werd ook 
een 54-jarige man aangehouden. In Aalsmeer werd in een 
auto, een Mercedes, een tweede verdachte - een 29-jarige 
man uit Hilversum – aangehouden. Ook die Mercedes werd 

uiteraard inbeslaggenomen. Beide mannen werden 
aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de 
grootschalige handel in verdovende middelen, witwassen en 
overtreding van de Wet wapens munitie.’ 

Volgende vondst >

 

>  Onze mooiste vondst 11,5 miljoen euro cash,  
49 plakken goud en 2.993 kg cocaïne 
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> Bijzondere zoeking in het kader van het SEO 
 | Vermogenstraceerder Functioneel Parket 

Toen het SEO een plekje kreeg in het wetboek van 
strafvordering besloten we in Noord-Holland samen met het 
Functioneel Parket op zoek te gaan naar een casus die zich 
leende voor toepassing van het nieuwe artikel. Lang zoeken 
was niet nodig nu er nog levendige herinneringen waren aan 
een oude zaak die alle stappen had doorlopen. De strafbare 
feiten dateerden uit de periode dat ik met een enorme rugzak 
mijn eerste stappen in de brugklas zette. 

Al snel na het verkrijgen van de machtiging van de RC bleek 
dat de verdachte nog steeds zijn uiterste best deed om geen 
vermogen op naam te hebben. Zelfs de boodschappen 
werden, zoveel jaar na dato, gedaan vanaf de bankrekening 
van een katvanger. Eén van de onderdelen van de constructie 
liep via een buitenlandse onderneming. Na veel wikken en 
wegen besloten we over te gaan tot twee sporen; verhoren in 
het buitenland én een zoeking bij de verdachte in zijn 
bejaardenwoning. Met name de leeftijd van de verdachte en 
de zaak leidden tot discussie. Waarom zou je nog gaan 
zoeken? De personen in kwestie zijn inmiddels ruim 70+ en 
welke bescheiden met aanwijzingen naar vermogen tref je 
zoveel jaar later nog aan?

De actiedag was daar, het buitenland was er klaar voor en wij 
ook. Een kleine macht politiemannen, de RC, de secretaris 
en ik als vermogenstraceerder (en enige vrouw) belden aan 
waarna twee overrompelde bejaarden het verhaal 
aanhoorden over wat er die ochtend stond te gebeuren. 
Tijdens de uitleg viel het oog van de secretaris op een 
knaloranje bankpas die op het dressoir lag. Dus na wat 
subtiel en minder subtiel oogcontact tussen hem en mij had 
ik door waar hij op doelde. Net iets te ver voor hem om te 
zien welke naam erop stond. Maar wel binnen mijn bereik, 
bingo…op naam van de katvanger! Tijdens de uitleg van de 
RC kreeg de dame des huizes het plots te kwaad en verzocht 
de RC of zij terug naar bed mocht. Met toestemming van de 
RC vertrok zij, schuifelend op haar pantoffels en gekleed in 
haar nachthemd, richting haar slaapkamer enkele meters 
van ons verwijderd. We konden van start. Te beginnen bij de 
bankpas natuurlijk. En alsof we onderdeel uitmaakten van 
een grote verdwijn truc, bleek het ding op 1,5 meter van mij 
vandaan in een kamer vol opsporingsambtenaren plots 
verdwenen! In overleg met de RC besloot ik de slaapkamer in 
te gaan en de dame te vragen naar deze kleine mysterieuze 
verdwijning. Een beetje mokkend ging het nachtlampje aan 

en werd mij in een schemerige slaapkamer een oranje 
bankpas overhandigd. Ietwat geïrriteerd zei ik haar 
"Bedankt, wel goed geprobeerd". In het daglicht van de 
woonkamer kwam ik helaas tot de ontdekking dat ik 
wederom in de maling was genomen. Het overhandigde 
bankpasje stond namelijk op haar eigen naam. Dus daar ging 
ik weer, nog iets geïrriteerder, de slaapkamer in: "Goed, 
zoals gezegd leuk geprobeerd, maar nu dan graag de 
bankpas die zojuist op het dressoir lag alstublieft?”. Plots 
trok de dame haar nachthemd omhoog, tilde een van haar 
borsten richting haar oren en ja hoor daar kwam een 
knaloranje bankpasje tevoorschijn “Hier alsjeblieft heb je nu 
je zin?!”. Verbouwereerd van wat mij zojuist was overkomen 
liep ik de slaapkamer uit en op de secretaris af. “Alsjeblieft, 
je passie….”

1 Strafrechtelijk Executie Onderzoek, zie over dit 

onderwerp BOOM-Nieuws 61.

Volgende anekdote >
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Vanaf de oprichting van het tijdschrift aFPakken (toen BOOM-
Nieuws) tot aan zijn pensioen op 1 januari 2017 heeft Hein deel 
uitgemaakt van de redactie. In die hoedanigheid heeft hij ruim 
honderd artikelen geschreven, bijvoorbeeld over de wets-
wijziging in 2011. Bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van 
het afpakken heeft Hein een richtinggevende rol vervuld. Ook 
was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de afpak-app.

Als civiel juridisch adviseur was Hein in de periode van 1994 
tot en met 2016 verbonden aan het CABB, BOOMw en het 
Functioneel Parket. Zijn grote civiele- en afpakkennis bracht 
hij graag mee als adviseur in talrijke zaken, bij het verzorgen 
van cursussen en lessen, en bij het voeren van schikkings- en 
transactieonderhandelingen. Daarnaast vervulde Hein 
jarenlang de rol van vertrouwenspersoon integriteit. 

Na zijn pensionering was Hein werkzaam als rechter-
plaatsvervanger bij Rechtbank Noord-Nederland en er 
kwamen nog enkele edities uit van zijn Memo Beslagrecht, de 
laatste in 2020.

Hein bleef betrokken bij het afpakken en dacht nog graag op 
de achtergrond mee. Zijn rechtvaardig heidsgevoel en liefde 
voor het vak uitten zich ook geregeld in het bijstaan van 
vrienden en kennissen in juridische kwesties.

Hulpvaardigheid was een rode draad in zijn leven en in de vrije 
tijd die overbleef was het beeldhouwen zijn creatieve 
uitlaatklep. Rust en ontspanning vond Hein tot de laatste dag op 
het water.

Wij wensen de familie van Hein en iedereen die zich met hem 
verbonden voelde veel sterkte toe. 

De redactie 

1 Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag, de voorloper 

van het BOOM. 

2 Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie.

Ons bereikte het trieste bericht dat onze gewaardeerde oud-
collega Hein Punt op 10 oktober jl. bij een noodlottig ongeval 
om het is leven gekomen. Het is wrang dat dit feestelijke 
jubileum nummer gelijk valt met het afscheid van één van de 
grondleggers van het afpakken binnen het Openbaar 
Ministerie.

Velen van ons kennen Hein als een betrokken collega met een 
sterk karakter. Hij heeft zeer veel betekend voor de 
kennisontwikkeling rondom afpakken. Er zullen weinig 
juristen zijn die zijn ‘Praktijkboek ontneming van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel’ niet kennen. Dit 
zogeheten ‘boek van Hein Punt’ heeft voor menig collega dan 
ook een vaste plaats in zijn of haar boekenkast verworven.

In memoriam
Hein Punt 
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Een onverwacht mooie vangst, een rechercheur van de 
Landelijke Recherche vertelt. 

‘Het was op een woensdagochtend, 6 uur. Vroeg op pad voor 
twee doorzoekingen in het kader van een rechtshulpverzoek. 
Geen geplande aanhoudingen, maar wel een stevige 
verdenking op internationale drugshandel. Toen mijn 
collega’s en ik in de woning stonden waar één van de 
verdachten stond ingeschreven merkten wij al snel dat hij 
hier niet woonde, wel zijn broer met zijn gezin. Teleurstelling 
alom dus we besloten collega’s te vragen om zich te 
verdiepen in andere locaties waar de verdachte zou kunnen 
verblijven. Een collega vond al snel een adres aan de andere 
kant van de stad dat in eigendom was van de verdachte maar 
waar niemand ingeschreven stond. Samen met een collega 
reed ik naar het opgegeven adres. Daar aangekomen zagen 
we dat de rolluiken bij de woning dicht zaten en dat onder de 
carport geen auto stond. Wat nu te doen? We besloten de 

auto buiten het zicht van de woning te parkeren om te bellen 
en overleggen met onze teamleider. 

Tijdens het telefoongesprek zagen we de verdachte langs 
rijden in zijn auto en afslaan richting de woning.

5 miljoen euro op de stoep
Terwijl de teamleider druk was om een verlof tot doorzoeking 
te regelen, namen wij positie in om zicht te houden op de 
woning. Wij zagen dat de verdachte zijn auto niet in de 
carport zette, maar verderop in de straat parkeerde en naar 
de woning toe liep. Terwijl wij zien dat de verdachte de 
woning binnengaat belt de teamleider dat er toestemming is 
om de verdachte buiten heterdaad aan te houden en dat hij 
naar ons onderweg was. Wij zagen echter dat de verdachte al 
vrij snel weer de woning verliet via de voordeur met in zijn 
handen een zwarte sporttas. Ik zei tegen mijn collega,  
“we kunnen hem niet laten gaan, we gaan hem aanhouden”. 

We reden naar de verdachte toe en riepen vanuit de auto 
“Hey Johnnie (redactie: gefingeerde naam), politie, zet die tas 
neer en blijf staan”. Zowaar deed de verdachte wat hem 
gevraagd werd en zette de tas neer. We stapten uit de auto 
en op dat moment kwam de teamleider aanrijden.  
De verdachte werd door ons geboeid en in de auto gezet.  
De tas stond nog op straat. Samen met de teamleider opende 
ik de tas. Bankbiljetten, stapels bankbiljetten, we hadden 
geen idee hoeveel, maar dit was héél veel. Op kantoor 
aangekomen telden wij met in beslag genomen 
geldtelmachines uit een ander onderzoek, onze vondst.  
We kwamen uit op bijna 5 miljoen euro. Wat een simpele 
doorzoeking moest zijn voor een rechtshulpverzoek, werd 
door goed doorpakken een succesvolle inbeslagname.  
De verdachte is in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie 
veroordeeld voor witwassen en het geld werd verbeurd 
verklaard.

 

>  Wat een simpele doorzoeking moest zijn  
voor een rechtshulpverzoek, resulteerde in  
een mooie vondst 
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> Natte sok-dame 
 | mr. J.J. de Smet-Dierckx    

Janneke vertelt over een doorzoeking naar kleinschalige 
cocaïnehandel vanuit een woning. ‘Eenmaal binnen troffen 
we een schrijnende situatie aan, een klein kind, volledig 
vervuild in een bedje, in een kamertje met een matras tegen 
de deur aangeschroefd zodat haar ouders het gehuil niet 
hoorden in de aanpalende slaapkamer. Dat zijn van die 
situaties die je nog meer motiveren. 

Tijdens de doorzoeking troffen we weliswaar sporen aan van 
cocaïne op elke tafel, maar geen bewijzen voor handel; geen 
geld en geen handelshoeveelheid cocaïne. De woning was 
eigenlijk gewoon te vies om te doorzoeken. De doorzoeking 
van de bovenverdieping was afgelopen en de rechercheurs 
gingen al naar beneden. Op dat moment loop ik zelf nog een 
keer rond om te kijken of we echt niets gemist hebben.  

Op dat moment valt mijn oog op een natte vieze sok waar 
aarde aan zit, die in een open wasmand ligt. Omdat ik die 
week ervoor een doorzoeking had gehad, waarbij we in de 
tuin begraven vaatjes met geld hadden aangetroffen, sloeg ik 
waarschijnlijk aan op de aarde.

Ik pak de sok uit de wasmand en voel direct dat er wat in zit. 
Ik roep een van de rechercheurs erbij en hij haalt er bijna 50 
geldbriefjes en 15 bolletjes coke uit! Sindsdien sta ik bekend 
als de natte sok-dame.’

1 Mr. J.J. (Janneke) de Smet-Dierckx is plaatsvervangend 

hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket.
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