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Landelijk Coördinator
Afpakken

Beste lezers,
Het is voor velen een gekke tijd en zeker om met een nieuwe functie te beginnen, zo ook voor
mij. Afgelopen april ben ik benoemd tot Landelijk Coördinator Afpakken en heb ik het stokje
van Janneke de Smet-Dierckx overgenomen. Deze rol heb ik tot op heden alleen nog maar
vanuit huis kunnen vervullen en dat voelt toch een beetje vreemd. In het begin hoopte ik dat
we snel weer naar kantoor mochten en ik mijn kennismakingsronde fysiek langs de

| A nita van Dis-Setz

parketten kon doen. Ondertussen weten we beter en doe ik dit rondje noodgedwongen via de
tegenwoordig alom bekende videobelmogelijkheden.
Afpakken is voor mij natuurlijk niet helemaal een onbekend speelveld. Het onderwerp heeft
veel raakvlakken met mijn andere landelijke portefeuille – witwassen – en ik kom dan ook
(digitaal) veel bekende gezichten tegen. Dat is ontzettend leuk en voelt als een warm bad!
Wat afpakken zo anders maakt ten opzichte van witwassen, is dat we op landelijk niveau bij
het OM beschikken over een mooie verscheidenheid aan afpakexperts, te weten forensisch
accountants, civiel juridisch adviseurs, internationaal adviseurs, vermogenstraceerders en
niet te vergeten de gespecialiseerde officieren van justitie en secretarissen. Elke expert
beschikt over kennis van zijn of haar eigen specialistische vakgebied en kan dit inzetten waar
nodig. Dit nummer staat in het teken van de civiel juridische expertise – een vakgebied dat
voor veel OM’ers onbekend terrein is, maar zeer veel raakvlakken heeft met veel afpakgerelateerde vraagstukken.
Ik vind het ontzettend mooi om te zien wat wij allemaal in huis hebben, maar ik denk ook dat
we hier soms wat trotser op mogen zijn. Een van de punten waar ik mij dan ook – in
samenwerking met Sander de Haas, plv hovj FP en tevens portefeuillehouder Afpakken in de
OM topstructuur - de aankomende tijd mee bezig ga houden is het actiever positioneren van
de afpakexpertise bij het FP. Dat vraagt verschillende dingen, bijvoorbeeld: een goede
ophanging en aansturing van de verschillende experts die onder het FP vallen (en
beschikbaar zijn voor het hele land), goede relaties met de verschillende OM-onderdelen en
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ketenpartners, ondersteunende middelen om basiskennis

de ontwikkeling van het vermogensdossier. Afpakken staat

eenvoudig raadpleegbaar te maken en een bijpassende

dus hoog op de agenda en dat onderschrijft maar weer hoe

communicatiestrategie. Allemaal zaken die we in de

belangrijk het is in de strijd tegen (ondermijnende)

aankomende tijd verder vorm hopen te geven. Kennen jullie

criminaliteit. Al met al genoeg te doen dus!

bijvoorbeeld het Digitaal Platform Afpakken al? Zo niet, neem
dan snel een keer een kijkje op fiod.nl/afpakken.

Voordat ik afsluit zou ik graag nog willen stilstaan bij het
volgende. Onze zeer gewaardeerde collega Paul de Jong –

Een overeenkomst tussen de witwas- en afpakportefeuille is

forensisch accountant – heeft onlangs in verband met

de politieke aandacht die voor het onderwerp is. Afpakken is

medische redenen het OM verlaten. Paul is jarenlang actief

een onderwerp “here to stay” en de minister van Justitie en

geweest bij de MROM en heeft zich altijd hard gemaakt voor

Veiligheid heeft dit onlangs weer bevestigd door “Oprollen,

het op de kaart zetten van ontnemen/afpakken. Velen kennen

Afpakken en Voorkomen” tot zijn politieke speerpunten te

hem ook van zijn brede kennis op het gebied van schikken en

benoemen en een Directeur Generaal met specifiek

transigeren en de vele workshops die hij – met de nodige

Afpakken als aandachtspunt.

humor – heeft gegeven. Vanaf deze plek wil ik Paul bedanken
voor zijn grote bijdrage aan het onderwerp, dat hij al vanaf de

De doelstellingen van het Multidisciplinaire Interventie Team

beginjaren een warm hart toedraagt.

(MIT) dat nu in oprichting is, zijn dan ook het verstoren van
criminele verdienmodellen, het in beslag nemen van

Ik kijk er naar uit om met velen van jullie samen te werken

crimineel vermogen voor verschillende afpakdoeleinden en

en wens ik jullie voor nu veel leesplezier toe!

het opwerpen van nationale en internationale barrières voor
crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel

Hartelijke groet,

geld. Ondanks de krappe J&V begroting door de coronacrisis
hebben we toch geld toegewezen gekregen ten behoeve van
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Afpakken
in beeld

De werkzaamheden
van de civilisten
| m r. R.J. Joustra 

Welkom in dit civielrechtelijke themanummer van

Parket, maar wij verlenen civiel juridische bijstand aan alle

aFPakken!

onderdelen van het Openbaar Ministerie en ook regelmatig
aan politie en bijzondere opsporingsdiensten.

Een goede plek om de civiel juridisch adviseurs van het
Openbaar Ministerie even voor te stellen aan het

Wie zijn wij?

lezerspubliek.

Het team bestaat op dit moment uit vier civiel juristen die
allen voorheen werkzaam zijn geweest als (civiel) advocaat:

Binnen de primair strafrechtelijk georiënteerde omgeving

• Mirjam Kroon (FP Amsterdam);

van het Openbaar Ministerie is met enige regelmaat behoefte

• Marije van den Bergh (FP Den Bosch);

aan civiel juridische bijstand. Die civiel juridische bijstand

• Felice van Peski (FP Rotterdam);

wordt verleend door het team civiel juridisch adviseurs.

• Remco Joustra (FP Zwolle).

Organisatorisch zijn we ondergebracht bij het Functioneel

Mirjam Kroon,
FP Amsterdam
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Marije van den Bergh,
FP Den Bosch

Felice van Peski,
FP Rotterdam

Remco Joustra,
FP Zwolle
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Wat doen wij?
De civiel juridisch adviseurs brengen civielrechtelijke kennis
in een strafrechtelijke omgeving. Dat beslaat een breed
terrein, maar betreft tegelijkertijd binnen het Openbaar
Ministerie een bijzondere niche waarin specialistische kennis
op het snijvlak van strafrecht en civiel recht noodzakelijk is.
Belangrijke accenten in ons werk liggen bij advisering en
begeleiding op het vlak van:
• complexe beslag- en executievraagstukken omtrent
klassiek beslag, conservatoir beslag, executoriaal beslag,
botsing met bijvoorbeeld hypotheek-, pand- of
retentierechten van derden, rechtsvorderlijke aspecten,
zekerheidstelling e.d.;
• de civiele bevoegdheden van het Openbaar Ministerie, zoals
ontbinding van rechtspersonen, ontslag van bestuurders,
het benoemen van een vereffenaar en het civielrechtelijk
bestuursverbod;
• buitengerechtelijke afdoeningen, zoals transacties en
schikkingen (denk bijvoorbeeld aan advisering, bijstand bij

Verder zijn wij betrokken bij wetgevingstrajecten, de

Contactinformatie

besprekingen, opstellen/meelezen met documentatie);

ontwikkeling van beleidslijnen, factsheets (bijvoorbeeld ten

De civiel juridisch adviseurs zijn - naast rechtstreeks - ook

aanzien van leasevoertuigen) en stappenplannen –

bereikbaar via een gezamenlijke e-mailbox:

bestrijden van schijnhypotheken en

bijvoorbeeld de beslisboom huwelijksvermogensrecht die in

civieladviseurs@om.nl.

vennootschapsrechtelijke schijnconstructies;

aFPakken nr. 95 staat – en doceren we voor OM, rechtspraak

• het doorprikken van schijnconstructies, waaronder het

• overig civiel advies, met name vraagstukken over

en opsporing met betrekking tot bovenstaande expertise.

Veel leesplezier!

eigendom, goederenrecht, verbintenissenrecht,
faillissementsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht.
1

Mr. R.J. (Remco) Joustra is werkzaam als civiel juridisch
adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging Zwolle.
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De positie van
klassiek beslag bij
een executieveiling
van onroerend goed
| mr. A.A.M. Elzakkers en mr. F.M. van Peski 

Op het onroerend goed dat je bent tegengekomen in jouw onderzoek rust inmiddels klassiek
beslag. In de strafzaak ga je verbeurdverklaring daarvan vragen. Voor nu hoef je je daar dus
even niet meer om te bekommeren, dat onroerend goed gaat nergens naartoe. Totdat er een
aankondiging executieveiling, bijvoorbeeld op initiatief van de hypotheekhouder, op je bureau
belandt. Wat moet je daar nu weer mee? Dit komt in de praktijk regelmatig voor. Daarom
worden in dit artikel enkele handvatten gegeven voor de beantwoording van deze vraag.
Verbeurdverklaring onroerend goed met eerder gevestigd hypotheekrecht
Met enige regelmaat wordt door het openbaar ministerie klassiek beslag ex artikel 94 Sv
gelegd op onroerend goed, doorgaans met het oog op verbeurdverklaring van dat onroerend
goed conform artikel 33a Sr. Komt het daadwerkelijk tot een onherroepelijke
verbeurdverklaring, dan wordt dat onroerend goed van rechtswege eigendom van de Staat
der Nederlanden. In het arrest Motortankschip Tobias heeft de Hoge Raad bepaald dat
verbeurdverklaring van een voorwerp niet tot gevolg heeft dat tevoren op het betreffende
voorwerp gevestigde beperkte zakelijke rechten vervallen. Bij onroerend goed kan in dat
kader voornamelijk worden gedacht aan het hypotheekrecht. Zo’n hypotheekrecht blijft dus
bij verbeurdverklaring op het onroerend goed rusten. De Staat der Nederlanden wordt in dat
geval eigenaar van dat onroerend goed, bezwaard met het hypotheekrecht.

Het OM legt geregeld klassiek beslag ex artikel 94
Sv op onroerend goed, doorgaans met het oog op
verbeurdverklaring van dat onroerend goed
conform artikel 33a Sr
Tussentijdse executoriale verkoop van onroerend goed door hypotheekhouder
Tussen het moment van het leggen van klassiek beslag ex artikel 94 Sv en het eventuele
moment van onherroepelijke verbeurdverklaring zit doorgaans echter een lange periode,
in de orde van grootte van meerdere jaren. De kans bestaat dat zich in die tussenliggende
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periode een omstandigheid voordoet die maakt dat de

Als het onroerend goed executoriaal wordt verkocht en de

van faillissement van de beslagene wel een op de voet van

hypotheekhouder zich wil gaan verhalen op het onroerend

koopprijs is betaald, gaan door de levering van het onroerend

art. 94a Sv gelegd conservatoir beslag vervalt, maar niet een

goed. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de eigenaar van

goed, alle op het onroerend goed rustende hypotheekrechten

op de voet van art. 94 Sv gelegd beslag. Een op de voet van

het onroerend goed niet langer zijn financiële verplichtingen

teniet en vervallen de daarop gelegde (verhaals)beslagen.

art. 94 Sv gelegd beslag dient immers de waarheidsvinding in

jegens de hypotheekhouder nakomt. Een hypotheekhouder

Dat wordt ook wel de zuiverende werking genoemd.

strafzaken dan wel de veiligstelling van voorwerpen waarvan

heeft in een dergelijk geval het zogeheten recht van parate

Vervolgens wordt de netto-opbrengst onder de (overige)

de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer door

executie, wat – kort gezegd – inhoudt dat de

hypotheekhouders, beslagleggers en/of beperkt

de strafrechter kan worden bevolen, en houdt derhalve geen

hypotheekhouder in bepaalde gevallen het onroerend goed

gerechtigden verdeeld.

verband met de positie van de overheid als schuldeiser.”

waarop het hypotheekrecht rust zonder tussenkomst van een
rechter mag verkopen en zich mag verhalen op de

Klassiek beslag gaat niet teniet bij executie door

opbrengst. Gelet op het eerder genoemde arrest

hypotheekhouder

Motortankschip Tobias en de daarin genoemde positie van de

De vraag rijst of ook een door het openbaar ministerie gelegd

hypotheekhouder bij verbeurdverklaring, is het aannemelijk

klassiek beslag vervalt door de hiervoor besproken

dat de hypotheekhouder, óók indien er klassiek beslag ex

zuiverende werking. In onze optiek moet die vraag

artikel 94 Sv rust op het onroerend goed, gebruik mag maken ontkennend worden beantwoord. Klassiek beslag eindigt op
van dit recht van parate executie.

de wijzen als in artikel 134 Sv voorzien. Dat betekent dat
klassiek beslag niet kan eindigen door de zuiverende werking

Hypotheekrecht blijft bij
verbeurdverklaring op het
onroerend goed rusten.
De Staat der Nederlanden wordt
in dat geval eigenaar van dat
onroerend goed, bezwaard met
het hypotheekrecht.
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van een executieverkoop door de hypotheekhouder. Dat is

Klassiek beslag eindigt op de
wijzen als in artikel 134 Sv
voorzien en kan dus niet eindigen
door de zuiverende werking van
een executieverkoop door de
hypotheekhouder

ook logisch omdat klassiek beslag geen verhaalsbeslag is en
niet ziet op de positie van overheid als schuldeiser. Het

In het verlengde daarvan past het niet bij klassiek beslag om

klassiek beslag verschilt daarin dan ook wezenlijk van het

in een verdeling van de netto-opbrengst met andere

conservatoir beslag. Steun voor dit standpunt kan in de

hypotheekhouders, beslagleggers en beperkt gerechtigden

eerste plaats worden gevonden in de rechtspraak van de

mee te doen. Voor welke vordering wordt door het openbaar

Hoge Raad ten aanzien van de positie van klassiek beslag in

ministerie dan opgekomen en wat is de hoogte van die

geval van faillissement. Zie bijvoorbeeld het arrest van de

zogenaamde vordering? Dat soort vragen zijn bij klassiek

Hoge Raad van 13 juli 2010 (r.o. 3.6):

beslag niet te beantwoorden, omdat het niet strookt met de
aard en de bedoeling van klassiek beslag. Ook dat pleit

“Gelet op het voorgaande en de hiervoor onder 3.4

ervoor dat klassiek beslag niet kan worden beschouwd als

weergegeven wetsgeschiedenis, in samenhang bezien met

een verhaalsbeslag dat bij een executoriale verkoop door een

art. 94d, derde lid, Sv, moet worden aangenomen dat in geval

hypotheekhouder zou vervallen.

8
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Wat dan vervolgens te doen bij een aangekondigde executie

is, kan die overwaarde dan gelijkgesteld worden met het

hypotheekgever een of meer van zijn verplichtingen

door de hypotheekhouder?

verbeurd te verklaren voorwerp? Indien het onroerend goed

richting de hypotheekhouder niet nakomt (in verzuim is),

Als het openbaar ministerie bekend raakt met een

(middellijk of onmiddellijk) afkomstig is uit misdrijf, dan zou

de hypotheekhouder zijn hypotheekrecht kan uitwinnen

voorgenomen executie door een hypotheekhouder, kan erop

dat wellicht zo kunnen zijn. Dit zou echter anders kunnen zijn

zonder dat hij hiervoor een executoriale titel van de

worden gewezen dat er klassiek beslag op het onroerend

als het gaat om een voorwerp waarmee het strafbare feit is

rechter nodig heeft. Met andere woorden, de

goed rust dat niet door zuivering vervalt. De hypotheek

begaan of een voorwerp dat werd gebruikt bij het begaan van

hypotheekhouder kan zonder tussenkomst van de rechter

houder zal vermoedelijk geen onroerend goed waarop

het feit. Het is daarom verstandig om in een voorkomend

het onroerend goed waarop het hypotheekrecht rust

klassiek beslag rust, willen of wellicht zelfs kunnen

geval eerst te bekijken of er in de strafzaak wel ruimte is om

executoriaal verkopen teneinde zich te verhalen op de

verkopen. Dat zal er in de praktijk veelal toe leiden dat een

het klassiek beslag te ‘verleggen’ naar de overwaarde.

opbrengst.

geplande executieveiling zal worden uitgesteld of afgeblazen.

4

Ingevolge artikel 3:273 BW.

5

De netto-opbrengst is de opbrengst van de executoriale

Hoewel het probleem van een naderende executieveiling dan

Afsluitend

in eerste instantie is afgewend, is daarmee niet in alle

Uit het voorgaande blijkt dat door het bijzondere karakter van

gevallen sprake van een pragmatische oplossing. Als

klassiek beslag ex artikel 94 Sv, dit beslag niet altijd goed te

namelijk te lang wordt gewacht met de executoriale verkoop,

plaatsen is in processen die vanuit het civiele recht zijn

dan kan dat tot gevolg hebben dat de vordering van de

ingericht, zoals bijvoorbeeld het proces rondom de

hypotheekhouder zo hoog wordt (door oplopende rente en

executieveiling van onroerend goed. Een standaard antwoord

‘foute hypotheekhouder’, dan kan op basis van deze

kosten) dat er geen overwaarde meer resteert, hetgeen

wat te doen met die aankondiging executieveiling die op jouw

redenering zeer wel de executieveiling worden

zowel voor de betreffende hypotheekhouder als voor de Staat

bureau belandt, kan daarom niet worden gegeven. Wel

tegengehouden. Zie voor een verdere uitwerking van de

der Nederlanden als potentieel toekomstig eigenaar geen

kunnen de civiel juridisch adviseurs van het Functioneel

‘foute hypotheekhouder’, aFPakken nr. 91, Optreden tegen

gunstig scenario is. In dat geval kan worden overwogen om

Parket bijstand verlenen om per casus de best mogelijke

een schijnhypotheek, de mogelijkheden op een rij.

– in overleg met de notaris die met de executieveiling belast

route te ontdekken. De civiel juridisch adviseurs zijn

is – het klassiek beslag op te heffen en te bezien of er

bereikbaar via civieladviseurs@om.nl.

verkoop minus de kosten van de executoriale verkoop.
6

oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2003.
7

8

Wordt de executieveiling opgestart door een zogenoemde

Concreet wordt een dergelijk beslag gelegd door klassiek
beslag te leggen op de eventuele vordering die de

mogelijkheden zijn om klassiek beslag te leggen op de
eventuele overwaarde, ten behoeve van de

HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM4095 en HR 30

geëxecuteerde (eigenaar onroerend goed) heeft op de
1

verbeurdverklaring van die overwaarde.

Mr. F.M. (Felice) van Peski is werkzaam als civiel juridisch
adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging Rotterdam.

notaris naar aanleiding van de executie.
9

Als er andere hypotheekhouders, beslagleggers en/of

Mr. A.A.M. (Amy) Elzakkers was tot 1 oktober 2020

beperkt gerechtigden zijn, dan zou het zomaar kunnen dat

Dat is echter alleen een gangbare optie als er (i) een

werkzaam als civiel juridisch adviseur bij het Functioneel

er geen overwaarde is. Als er geen overwaarde resteert,

overwaarde is en die (ii) niet te ver verwijderd is van het

Parket, vestiging Amsterdam.

dan heeft de geëxecuteerde (eigenaar onroerend goed)

strafbare feit om nog tot verbeurdverklaring daarvan te

2

HR 13 mei 1988, NJ 1989, 201.

ook geen vordering op de notaris die voor klassiek beslag

kunnen komen. Met andere woorden: als er een overwaarde

3

Het recht van parate executie houdt in dat als de

vatbaar is.
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Van advocaat naar civilist tot officier

Inge Gaasbeek en
Myrthe van den Heuvel

Partner worden bij een advocaten- en notarissenkantoor en een bijbehorend businessplan
schrijven? Of toch bij het kantoor van de landsadvocaat blijven? Voor deze keuze in hun
carrière stonden Myrthe van den Heuvel en Inge Gaasbeek enkele jaren geleden. Ze hebben
beiden een vergelijkbaar traject binnen het OM afgelegd. Inge is sinds april van dit jaar
begonnen aan haar opleiding tot officier. Myrthe heeft het traject inmiddels afgerond en is in

| d rs. A.L.Y. Nijhof 

maart 2020 beëdigd.
Advocaat
Inge heeft rechten gestudeerd omdat zij officier van justitie wilde worden, maar dat liep
uiteindelijk toch anders dan gepland. “Door een studentenstage kwam ik bij het
advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn terecht en daar werkte ik als advocaat
in de zogenoemde landspraktijk.” Ze procedeerde als advocaat van de Staat der Nederlanden
in civiele zaken over strafrechtelijke aangelegenheden. Myrthe was werkzaam als
civielrechtelijk- en vastgoedadvocaat bij AKD Advocaten en Notarissen. Gemeenten
behoorden tot haar clientèle. “Ik werd vooral heel enthousiast als het ging om zaken die de
openbare orde betroffen, zoals het verplaatsen van woonwagenkampen, civiele
ontruimingsprocedures en handhavingsprocedures.”
Beide vrouwen hadden een sterke link met het OM in hun werk. Inge: “Ik bleef echter
nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om zelf binnen de OM-muren te werken. Er waren veel
raakvlakken met mijn oude baan, maar ik wilde ook meer aan de voorzijde van het
strafproces terecht komen.” Toen de vacature voor civiel juridisch adviseur voorbij kwam
heeft Myrthe geen seconde geaarzeld. “Dé manier natuurlijk om echt te gaan werken in een
omgeving waar het alleen maar draait om zaken waar mijn hart sneller van ging én gaat
kloppen: handhaving, criminaliteitsbestrijding.” Ze hebben allebei vier jaar als civiel juridisch
adviseur bij het FP gewerkt. Formeel heeft een civilist een standplaats binnen het FP, maar
verricht ook voor andere onderdelen van het OM werkzaamheden.

INHOUD
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Civilist

verantwoorden.” Wel was het voor haar uitvogelen hoe de

terug de advocatuur in te gaan, maar heb uiteindelijk

Binnen het domein afpakken draait het voor een civiel

hazen liepen binnen het OM. Wat zijn de structuren en

gekozen voor het oio-traject. Ik vind het mooi om nu als

juridisch adviseur veel om eigendomsvraagstukken: waar zit

verantwoordingslijnen? “Het mooie is dat ik bij het OM ook

officier niet alleen de civiele aspecten van een zaak in beeld

het vermogen van de verdachte, hoe zit het met de eigendom

geen moeite hoef te doen om werk binnen te slepen. De

te hebben, maar integraal een zaak op te kunnen pakken.”

ervan, kan er beslag op worden gelegd? Moeten er meer

meest mooie zaken liggen stapelsdik voor het grijpen.” Voor

gelieerde vennootschappen bij betrokken worden als

Inge was het duidelijke verschil dat ze niet meer kon

Tip van de OIO

verdachte(n) omdat daar het vermogen in zit? Ze beamen

optreden als advocaat als een zaak uitmondde in een civiel

De tijd als civilist was waardevol en leerzaam. Beiden geven

beiden dat de werkzaamheden van een civiel juridisch

geschil. “Soms vond ik dat natuurlijk best een beetje jammer,

nog een tip mee vanuit hun vorige functie.

adviseur divers zijn en het werkterrein breed is. Een

maar mijn functie van civiel juridisch adviseur bracht wel

Myrthe: “Betrek de adviseurs die werkzaam zijn bij het FP bij

belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreft de

mee dat ik pro-actiever in zaken te werk kon gaan. Ik was nu

je zaken, en doe dat in een vroeg stadium! Verreweg de

advisering van de officier van justitie en/of het zaaksteam

immers vaak eerder bij zaken betrokken dan toen ik

meeste strafzaken draaien om geld verdienen, dat is het doel

over aangelegenheden die zich op het snijvlak van het civiele

advocaat was. Ik kon meedenken bij te nemen

van de criminelen. De bij het FP werkzame adviseurs:

recht en het straf(proces)recht bevinden. Naast

opsporingsbeslissingen en het inzetten van dwangmiddelen,

forensisch accountants, civilisten, internationaal adviseurs,

eigendomsvraagstukken hadden hun werkzaamheden ook

zoals beslag.” Brainstormen over de uit de stippelen

vermogenstraceerders en gespecialiseerde officieren van

betrekking op vraagstukken rondom het leggen van beslag,

strategie in plaats van achteraf bij een zaak komen als

justitie en parketsecretarissen hebben stuk voor stuk veel

pand- en hypotheekrecht, zekerheidsstellingen, criminele

advocaat als de keuzes al waren gemaakt. “En een wezenlijk

expertise op dat terrein. Wees niet terughoudend met het

erfenissen (erfrecht), schijnconstructies (bijvoorbeeld

verschil is dat je als civiel juridisch adviseur veel in teams

inroepen van hun hulp, het verhoogt gewoon de kwaliteit van

schijnhypotheken), civiele bevoegdheden van het OM (boek 2

samenwerkt, waarin allerlei disciplines zitten. Het werk als

de zaken.”

BW en art. 106a Fw), failliete rechtspersonen,

advocaat is toch wel iets solistischer.”

Inge: “Houd altijd een oog open voor alternatieve oplossingen

personenvennootschappen als maatschap- en vof

in een strafzaak en denk daarbij onder andere aan de

constructies (verbintenissenrecht). Ook het adviseren bij

OIO-traject

(omvangrijke en/of complexe) transacties en schikkingen

Inge viel toch weer terug naar haar oorspronkelijke plan

behoort regelmatig tot de werkzaamheden van de civilist.

waarvoor ze ooit strafrecht is gaan studeren. “Het werken

denkkracht en inventiviteit van de civiel juridisch adviseurs.”

binnen de OM-muren als civiel juridisch adviseur bevestigde
Advocatuur vs OM

voor mij dat ik toch écht de kant van officier van justitie op

Myrthe vindt dat het in de (civiele) advocatuur voornamelijk

wilde gaan. Na vier jaar wilde ik graag een nieuwe stip op de

draait om commerciële belangen: “Hoeveel breng je binnen?

horizon plaatsen, weer nieuwe dingen gaan leren en mijzelf

Begrippen als omzet en leverage spelen niet bij het OM. Ik

verder ontwikkelen.” Volgens Myrthe is het civiel

hoef bij het OM geen tijd meer te schrijven, als advocaat

adviseurschap een heel mooie manier om kennis te maken

moet je elke tijdseenheid van – meestal - zes minuten

met het OM en de ketenpartners. “Ik heb getwijfeld om weer
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Civiel vonnis tussen
twee verdachten
vernietigd met een
geslaagd derdenverzet
| mr. I.C. Engels 

De zaak waarin dit vonnis is gewezen is bijzonder omdat het een zogenaamd derdenverzet
ex artikel 376 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) betreft. Ook bijzonder is dat er is
geprocedeerd volgens de toen nog geldende KEI-wetgeving, waaronder een verplichting gold
om bij de pilotrechtbanken Gelderland en Midden-Nederland volledig digitaal te procederen.
Waar gaat de zaak over?
De hoofdverdachte wordt verdacht van valsheid in geschrift en oplichting voor het versturen
van valse facturen aan de instelling waar hij werkzaam was. De facturen zagen op
werkzaamheden die door de neef en nicht van de hoofdverdachte zouden zijn verricht bij de
begeleiding van buiten-promovendi.
De neef zou in een periode van twee jaar een bedrag van ruim € 270.000 van de instelling
hebben ontvangen. In diezelfde periode heeft de neef een bedrag van € 149.000 aan zijn oom,
de hoofdverdachte, betaald. In het onderzoek heeft de neef bekend dat de in dat kader door
partijen opgestelde schuldbekentenissen geantedateerd zijn.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is op enig moment ten laste van de
hoofdverdachte conservatoir (derden)beslag ex artikel 94a Sv gelegd onder een pensioenfonds
voor een mogelijk op te leggen ontnemingsmaatregel. Vlak na deze beslaglegging is de neef
een civiele procedure gestart tegen de hoofdverdachte waarin hij terugbetaling vordert van het
door hem doorbetaalde bedrag van € 149.000. De neef stelt dat hij dit bedrag aan de
hoofdverdachte heeft uitgeleend. De hoofdverdachte is niet verschenen in deze civiele
procedure en is daarin bij verstek veroordeeld. Met dit verstekvonnis heeft de neef executoriaal
(derden)beslag gelegd onder hetzelfde pensioenfonds als waar het openbaar ministerie
conservatoir beslag had gelegd. Daardoor werd de Staat bekend met het verstekvonnis.
Kan het openbaar ministerie iets doen tegen dit verstekvonnis?
Omdat op grond van de bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek het vermoeden bestond
dat het ging om een opzetje tussen de hoofdverdachte en de neef om het strafvorderlijk
beslag en toekomstig verhaal te frustreren, was de vraag of het openbaar ministerie een

INHOUD
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middel had om op te komen tegen dit verstekvonnis. De

Van dit middel wordt slechts zelden gebruik gemaakt. Een

mogelijkheid van het openbaar ministerie om op grond van

van de redenen daarvoor is dat de Hoge Raad in zijn arrest

artikel 438 Rv een executiegeschil te beginnen tegen het

van 21 maart 1924 heeft bepaald dat geen ruime strekking

vonnis, bood niet de gewenste oplossing. Daarmee zou de

aan het rechtsmiddel derdenverzet mag worden

tenuitvoerlegging van het vonnis gestaakt kunnen worden,

toegekend. Voor een geslaagd derdenverzet is, zo is

maar het – naar het oordeel van het openbaar ministerie

sindsdien het uitgangspunt, in beginsel alleen plaats als

onjuiste – vonnis zelf zou daarmee in stand blijven.

sprake is van:

Met een verstekvonnis is
executoriaal (derden)beslag
gelegd onder hetzelfde
pensioenfonds als waar het
openbaar ministerie conservatoir
beslag had gelegd. Daardoor
werd de Staat bekend met het
verstekvonnis.

• vonnissen waarbij krachtens de wet het gezag van gewijsde
zich ook tot derden uittrekt;
• constitutieve vonnissen waarvan de werking niet slechts tot
de procespartijen is bepaald;
• vonnissen waarvan de executoriale kracht ten nadele van
derden kan worden uitgeoefend.
In de onderhavige procedure heeft het openbaar ministerie
zich op het standpunt gesteld dat hier sprake was van een

Het oordeel van de rechtbank

situatie als omschreven in het derde bulletpoint: (de

En die civiele poging pakte succesvol uit!

executoriale kracht van) het verstekvonnis wordt gebruikt
om het verhaalsrecht van de Staat en andere schuldeisers te

Het derdenverzet richt zich tegen de neef en de

frustreren, doordat onterecht (op basis van een onjuist

hoofdverdachte als de partijen bij het verstekvonnis. Zij zijn

Een andere mogelijkheid was derdenverzet ex artikel 376 Rv.

vonnis) verhaal wordt genomen op de goederen van de

gedaagden in de procedure bij de rechtbank Midden-

Dat artikel bepaalt dat ‘derden bevoegd zijn zich te verzetten

hoofdverdachte. De strenge rechtspraak leek niet direct in

Nederland. Beiden zijn in de procedure verschenen en

tegen een vonnis hetwelk hunne regten benadeelt, indien zij

het voordeel van het openbaar ministerie, maar op basis van

hebben verweer gevoerd tegen de vordering van het

noch in persoon, noch wettelijk vertegenwoordigd, of indien

de bijzondere omstandigheden en het gebrek aan geschikte

openbaar ministerie om het verstekvonnis te vernietigen.

zij welke zij vertegenwoordigen, in het regtsgeding niet zijn

alternatieven leek het een poging waard.

Dat heeft hen niet mogen baten.

geroepen, of door voeging of tusschenkomst geene partij zijn
geweest’.

INHOUD

13

aFPakken nummer 96 | Oktober 2020

In haar vonnis stelt de rechtbank vast dat het verstekvonnis

hoofdverdachte werkte heeft verricht en dat die

Reacties op het vonnis

waartegen het derdenverzet zich richt de Staat (het openbaar

werkzaamheden een totale vergoeding van € 270.000

Het in beginsel strikte kader waarbinnen derdenverzet

ministerie) benadeelt in zijn verhaalsrecht. Vervolgens stelt rechtvaardigen. In dat geval, zo oordeelt de rechtbank, zou

mogelijk wordt geacht (zie de bulletpoints hiervoor), lijkt

de rechtbank de vraag aan de orde of het verstekvonnis

hiermee door de rechtbank ruim te zijn toegepast. Dat lijkt

het immers aannemelijk zijn dat de neef zelf de gelden

onjuist is. Deze vraag moet volgens de rechtbank beantwoord toekwamen, die hij vervolgens heeft kunnen uitlenen en dat

ook de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam op te

worden aan de hand van een nieuwe beoordeling van de

er geen ‘opzetje’ was om de van de instelling ontvangen

merken in rechtsoverweging 7 van het vonnis van 17 januari

vordering van de neef met inachtneming van de argumenten

gelden aan de hoofdverdachte door te betalen. Een begin van

2020 (een maand na het voor de Staat gunstige vonnis van de

van de Staat. De rechtbank oordeelt dat tussen partijen

bewijs dat de neef deze werkzaamheden daadwerkelijk heeft

rechtbank Midden-Nederland):

vaststaat dat de schuldbekentenissen geantedateerd zijn.

verricht, is echter niet door hem geleverd.

“(…) Het arrest is voorzien van een annotatie van E.M.

Verder ondersteunt de verklaring die de neef bij de FIOD
heeft afgelegd over de gang van zaken rond de betalingen
aan de hoofdverdachte volgens de rechtbank het standpunt
van de Staat dat er geen lening tussen de neef en de
hoofdverdachte overeengekomen is. Zo blijkt bijvoorbeeld
nergens uit dat aan de doorbetaling van de neef aan de

Van de mogelijkheid van
derdenverzet ex artikel 376 Rv
wordt zelden gebruik gemaakt

Meijers. Hij komt tot de conclusie dat met deze beslissing het
gebied, waarop het derdenverzet toepassing kan vinden,
wederom enger is geworden. Ook in zijn visie blijven slechts
over de vonnissen waarbij kracht van gewijsde zich ook tot
derden uitstrekt, de constitutieve vonnissen, wier werking
niet tot partijen bepaald is en als laatste de vonnissen wier

hoofdverdachte een terugbetalingsverplichting was
verbonden. Bij deze stand van zaken ligt het op de weg van

Tegen deze achtergrond komt de rechtbank tot de conclusie

executoriale kracht ten nadele van rechten van derden

de neef en de hoofdverdachte om hun andersluidende

dat de neef en de hoofdverdachte niet voldoende hebben

kunnen uitgeoefend worden als b.v. het tegen de huurder

stelling dat er wel een lening was, nader te onderbouwen,

onderbouwd dat de neef een lening aan de hoofdverdachte

verkregen vonnis, dat kan worden geëxecuteerd op alle

aldus de rechtbank. Dat hebben ze niet gedaan. De rechtbank heeft verstrekt. Dit betekent dat de rechtbank het

goederen, waarop de verhuurder voorrecht heeft, ook al

rekent het de hoofdverdachte daarbij aan dat hij niet ter

derdenverzet gegrond verklaart en het (onjuiste)

zouden zij niet aan de huurder toebehoren. De latere

comparitie van partijen is verschenen om vragen te

verstekvonnis vernietigt. Daarbij overweegt de rechtbank

rechtspraak van de Hoge Raad (o.a. HR 28-11-2014,

beantwoorden. De neef wel, maar de rechtbank acht de door

ten aanzien van de stelling van de neef dat hij wellicht op een

ECLI:NL:HR:2014:3452) geeft geen aanleiding de conclusie

hem ter zitting afgelegde verklaring niet goed te begrijpen.

andere grondslag dan de geldlening een vordering zal

van Meijers dat het rechtsmiddel derdenverzet slechts in de

Ook zijn er geen andere aanknopingspunten in het dossier

hebben op de hoofdverdachte nog dat die mogelijke vordering drie door hem omschreven situaties voor toepassing in

die het bestaan van een lening zouden kunnen

niet afdoet aan de onjuistheid van het vonnis en er ook niet

aanmerking komt, bij te stellen. Ook de rechtbank Rotterdam

ondersteunen. Alles wat de rechtbank heeft overwogen zou toe leidt dat de Staat geen belang heeft bij het

in het vonnis van 09-12-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9449

volgens de rechtbank anders kunnen zijn als de neef

bevestigt deze lijn. Het recente vonnis van de rechtbank

derdenverzet.

Midden-Nederland van 13 december 2019

(onderbouwd met stukken) zou hebben aangetoond dat hij
daadwerkelijk werkzaamheden voor de instelling waar de
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Er kan verschillend worden
gedacht over de vraag of
benadeling in verhaals
mogelijkheden als benadeling
van een recht kan worden
beschouwd

ECLI:NL:RBMNE:2019:6055 die tot een afwijkend oordeel
komt, maakt het vorenstaande niet anders. (…)” 
Het vonnis is ook besproken in het tijdschrift Rechtspraak
Burgerlijk Procesrecht (RBP). In de wenk van de redactie
merkt deze op dat in de zaak van de Staat sprake lijkt van
een benadeling van recht in de zin van het derde voorbeeld
dat Meijers heeft gegeven: ‘vonnissen wier executoriale
kracht ten nadeele van rechten van derden kunnen

4

Deze zaak wordt vervolgd door het Functioneel Parket.

5

Hoge Raad 21 maart 1924, ECLI:NL:HR:1924:60, NJ 1924,
p. 535.

6

Zie de annotatie van mr. E.M. Meijer bij het arrest van de
Hoge Raad van 1 december 1939, NJ 1940, 445.

7

Rechtsoverweging 3.2 van het vonnis.

8

Rechtsoverweging 3.3. van het vonnis.

9

Rechtsoverweging 3.4 van het vonnis.

10 Rechtsoverweging 3.5 van het vonnis.

uitgeoefend worden’. De redactie merkt op dat daarover ook

11 Rechtsoverweging 3.6 van het vonnis.

anders gedacht kan worden en verwijst in dat kader onder

De suggestie van de redactie van RBP in de wenk om in het

12 Rechtsoverweging 3.8 van het vonnis.

meer naar het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam

geval dat sprake is van een opzetje tussen eiser en gedaagde

13 Rechtsoverweging 3.8 van het vonnis.

waaruit hiervoor is geciteerd.

een executiegeschil te beginnen, leidt niet tot de gewenste

14 Rechtbank Amsterdam 17 januari 2020,

uitkomst, omdat in een executiegeschil het vonnis zelf niet
Duidelijk is dat er anders kan worden gedacht over de vraag

kan worden aangetast. Dat is ook de reden waarom in dit

of benadeling in verhaalsmogelijkheden als benadeling van

geval is gekozen voor het middel van derdenverzet. Ik denk

een recht kan worden beschouwd. Ik denk dat in de

dan ook dat het vonnis van de rechtbank recht doet aan de

onderhavige zaak bij de beoordeling een rol heeft gespeeld

specifieke omstandigheden. Tegen het vonnis is geen hoger

dat duidelijk was dat het verstekvonnis gebaseerd was op

beroep ingesteld.

onjuiste (geantedateerde) schuldbekentenissen en er (minst
genomen) sprake leek te zijn van een opzetje tussen de neef

1

en de hoofdverdachte. Tijdens de comparitie van partijen
merkte de rechter daarover op dat een vonnis waarvan

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
2

duidelijk is dat dit op onjuiste gronden is gewezen niet in
stand kan blijven. Niet heeft meegeholpen (vanuit het

Mr. I.C. (Iris) Engels is werkzaam als advocaat bij Pels
Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2019,
ECLI:NL:RBMNE:2019:6055.

3

Kwaliteit en Innovatie rechtspraak – het

perspectief van gedaagden) dat de hoofdverdachte niet is

digitaliseringsprogramma voor de rechtspraak waarvan

verschenen bij de comparitie van partijen en zijn advocaat de

de wetgeving al gerealiseerd was, maar de technische

vragen van de rechter niet, althans onvoldoende wist te

aanpassing van de systemen niet is gelukt. Inmiddels is

beantwoorden.

de verplichting om bij de pilotrechtbanken digitaal te
procederen weer afgeschaft.
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Afpakken van uit misdrijf
afkomstig vermogen na
overlijden van de verdachte:
wat is er mogelijk?
| mr. M.E.G. van den Bergh 

De opsporing belt: één van de verdachten in een lopend
onderzoek is vorige week overleden. De zaak moet nog naar
zitting en ten laste van deze verdachte is zowel klassiek
beslag als voor een aanzienlijk bedrag conservatoir beslag
gelegd. De acties die het OM in die situatie kan ondernemen
ten aanzien van uit misdrijf afkomstig vermogen van de
overledene worden in dit artikel besproken.
Korte schets juridisch kader
Het afpakken van uit misdrijf afkomstig vermogen is een
belangrijk instrument van het Openbaar Ministerie, immers:
misdaad mag niet lonen. Maar wat is er in dat kader nog
mogelijk wanneer een verdachte tijdens een lopend
strafrechtelijk onderzoek overlijdt? De nalatenschap van de
overledene kan immers geheel of gedeeltelijk bestaan uit
vermogen afkomstig uit misdrijf (hierna ook wel aangeduid
als een ‘criminele nalatenschap’) dat bij in leven blijven van
de overledene had kunnen worden verbeurdverklaard en/of
voor verhaal had kunnen dienen bij een opgelegde
ontnemingsmaatregel.
Wettelijk uitgangspunt is op grond van artikel 69 Wetboek
van Strafrecht (hierna: Sr) dat het recht tot strafvervolging
van rechtswege vervalt bij het overlijden van de verdachte.
Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge
Raad blijkt dat onder strafvervolging ook moet worden
verstaan het aanvangen of voortzetten van een
ontnemingsprocedure ex artikel 36e Sr en tevens de
behandeling van een vordering benadeelde partij ex artikel
51f Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv).
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Wettelijk uitgangspunt is op
grond van artikel 69 Sr dat het
recht tot strafvervolging van
rechtswege vervalt bij het
overlijden van de verdachte
In het Nederlandse strafrecht ontbreekt (nog) de
mogelijkheid de vermogensbestanddelen van de criminele
nalatenschap zelfstandig voorwerp van een
strafvorderlijke confiscatieprocedure te laten zijn.
Het gewenste afpakresultaat is in zo’n geval dus niet
eenvoudig te behalen.
Ook voor erfgenamen is een criminele nalatenschap
ingewikkelde materie. De Hoge Raad heeft namelijk
uitgemaakt dat erfgenamen zich door het (beneficiair of

feit dat zij zich, bij aanvaarding van de nalatenschap, schuldig

kunnen blijken, aldus de Hoge Raad, dat de erfgenaam

zuiver) aanvaarden van een criminele nalatenschap schuldig

maken aan witwassen. In de praktijk wordt daartoe weleens

onverwijld heeft gemeld aan de politie of de officier van

kunnen maken aan witwassen. De Hoge Raad komt tot dit

een brief gestuurd aan erfgenamen. Of en zo ja, wanneer en

justitie dat de nalatenschap uit misdrijf afkomstig vermogen

oordeel omdat de beneficiaire of zuivere aanvaarding van een

op welke wijze contact wordt opgenomen met de erfgenamen omvat en tevens dat uit misdrijf afkomstige vermogen ter

criminele nalatenschap onder omstandigheden kwalificeert

zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

als ‘voorhanden hebben’ in de zin van artikel 420bis Sr. Het

beschikking heeft gesteld en gehouden van de Staat.
De erfgenaam die het uit misdrijf afkomstige vermogen ter

voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstig vermogen

Verder komt de Hoge Raad de goedwillende erfgenaam

beschikking stelt en houdt van de Staat disculpeert zich dus

door een erfgenaam kwalificeert echter pas als witwassen

tegemoet door te bepalen dat het voorhanden hebben van uit

van het delict witwassen.

als de erfgenaam weet (eventueel in de zin van

misdrijf afkomstig vermogen niet altijd als witwassen

voorwaardelijk opzet) dat het vermogen onmiddellijk of

kwalificeert, in het bijzonder indien een erfgenaam niet het

Stroomschema aanpak criminele nalatenschap

middellijk afkomstig is uit enig misdrijf. Het OM zou deze

oogmerk heeft de feitelijke zeggenschap daarover te gaan

Het stroomschema op de volgende pagina is de rode draad

wetenschap kunnen creëren door de erfgenamen een

uitoefenen. Het ontbreken van het oogmerk de feitelijke

van de factsheet criminele nalatenschap die is opgesteld

kennisgeving te sturen en daarin melding te maken van het

zeggenschap over de nalatenschap uit te oefenen zou daaruit

door de civiel juridisch adviseurs van het Functioneel Parket.
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STROOMSCHEMA AANPAK CRIMINELE NALATENSCHAP
1. Is er zicht op vermogen van de overledene
of aanleiding om daarnaar te zoeken?

i
Onder ‘erfgenaam’ wordt in dit
schema ook verstaan de wettelijke
vertegenwoordiger van een
minderjarige erfgenaam.

EINDE

NEE

JA

NEE

2. Is er sprake van uit misdrijf
afkomstig vermogen?

ii

Wees bedacht op de situatie dat
een ander dan een wettelijke
erfgenaam of diens wettelijke
vertegenwoordiger feitelijk over de
nalatenschap beschikt.

NEE

Ligt er beslag ten laste
van de overledene?

JA

Neem een
beslagbeslissing

JA
3. Is er voldoende reden om de criminele nalatenschap
(in een apart onderzoek) aan te pakken?

NEE

JA

Alle bekende erfgenamen
hebben verworpen

i

Geen erfgenamen
bekend

i

Beslagopties

4. Identificeer de eventuele erfgenamen i i i en
bekijk of de nalatenschap al dan niet is aanvaard

5. Beslismoment: zelf nog iets
doen?
JA

Vereffenaar
benoemen

Tenminste één erfgenaam i heeft
zuiver of beneficiair aanvaard

6. Contact met de erfgenamen i
NEE

Check eventueel
aanmelden nalatenschap
bij Rijksvastgoedbedrijf

JA

7. Wordt tenminste één erfgenaam i
als verdachte van witwassen
aangemerkt?

NEE

9. Beslismoment: wat
wordt afdoening?

8. Beslismoment: wat
wordt afdoening?
Let op toestemming kantonrechter
bij minderjarige erfgenamen!

De zaak gaat
naar zitting
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De factsheet biedt handvatten voor twee situaties: i) een

op vermogen kan echter ook zijn de situatie zonder beslag,

Stap 3: criminele nalatenschap aanpakken of niet?

verdachte of een nog niet onherroepelijk veroordeelde

maar met het vermoeden op basis van informatie dat de

Als vaststaat dat sprake is van een criminele nalatenschap,

overlijdt hangende het strafrechtelijk onderzoek/de

overledene substantieel vermogen had, welk vermogen dus

moet worden beoordeeld of het zinvol is om de criminele

strafzaak, en ii) iemand overlijdt, die banden lijkt te hebben

wordt nagelaten. Dit kan aanleiding zijn om naar vermogen te nalatenschap aan te pakken. Bij deze beoordeling spelen

met het criminele circuit, maar op het moment van zijn

zoeken of onderzoek te doen naar het vermogen van de

meerdere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de aard en

overlijden niet betrokken is in een lopend strafrechtelijk

overledene.

omvang van het vermogen, waar het vermogen zich

onderzoek (bijvoorbeeld iemand die door geweld om het
leven wordt gebracht). In dit artikel staat de eerste situatie
centraal, uitgangspunt is de situatie waarin de verdachte
tijdens een lopend onderzoek overlijdt en er ten laste van
deze verdachte strafvorderlijk beslag is gelegd.
Door het stroomschema te doorlopen, kom je erachter of

bevindt, of er al voorwerpen in beslag zijn genomen, het

Criminele nalatenschap =
alle vermogensbestanddelen van
de overledene (direct of indirect)
afkomstig uit misdrijf

door het overlijden een criminele nalatenschap is ontstaan

afgeven van een signaal aan de samenleving en de stand van
de strafzaak.
Stap 4: wie zijn de erfgenamen?
Het is van belang te achterhalen wie de erfgenamen van de
overledene zijn. Wie de erfgenamen van een overledene
zijn kan blijken uit het strafdossier, het boedelregister,

en zo ja, welke mogelijkheden het OM heeft om dat uit

Stap 2: criminele nalatenschap of niet?

informatie uit de Basisregistratie Personen, uit het centraal

misdrijf afkomstige vermogen af te pakken. Hierna zal ik de

Dat een verdachte overlijdt en iets aan zijn erfgenamen

testamentenregister. Wie de erfgenamen zijn blijkt in elk

verschillende stappen uit het stroomschema kort toelichten.

nalaat, betekent nog niet per definitie dat ook sprake is van

geval uit de verklaring van erfrecht. Een verklaring van

een criminele nalatenschap. In dit artikel wordt met een

erfrecht wordt echter niet standaard opgesteld. Als deze er

criminele nalatenschap bedoeld: alle

niet is, zou kunnen worden onderzocht of het OM een notaris

vermogensbestanddelen van de overledene (direct of

kan verzoeken een verklaring van erfrecht op te stellen.

Erfgenamen kunnen zich door
het (beneficiair of zuiver)
aanvaarden van een criminele
nalatenschap schuldig maken
aan witwassen
Stap 1: is er zicht op vermogen van de overledene of
aanleiding om daarnaar te zoeken?

indirect) afkomstig uit misdrijf. De overledene kan echter ook
(of zelfs alleen maar) vermogensbestanddelen nalaten die

Stap 5: beslismoment: zelf nog iets doen?

een legale herkomst hebben; in dat geval is er geen of

Als er geen bekende erfgenamen zijn of als alle bekende

slechts een beperkte criminele nalatenschap. Zijn er

erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, kan er een

aanwijzingen voor dat (een gedeelte van) de nalatenschap uit

onbeheerde nalatenschap ontstaan. Dan volgt een

misdrijf afkomstig is dan zal de omvang nader bepaald

beslismoment: wil of moet het OM nog verdere actie

moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van

ondernemen?

een onderzoek naar het vermogen van de overledene.

Als er strafvorderlijk beslag rust op voorwerpen van de
overledene is er zicht op vermogen van de overledene. Zicht

INHOUD
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Eén van de mogelijke acties is dat het OM de rechtbank

Wordt een vereffenaar benoemd, dan heeft deze in plaats van De inhoud van het eerste contactmoment tussen OM en

verzoektk een vereffenaar te benoemen om de criminele

de erfgenamen het uit misdrijf afkomstige vermogen

erfgenamen is afhankelijk van de specifieke omstandigheden

nalatenschap af te wikkelen, bijvoorbeeld omdat het

voorhanden.l Anders dan A-G Knigge; zijn de civiel

van de casus. De erfgenamen kunnen bijvoorbeeld

vermoeden bestaat dat:

juridisch adviseurs dan ook van mening dat het benoemen van

medeverdachten zijn in de strafzaak van de overledene,

• de erfgenamen die de nalatenschap hebben verworpen

een vereffenaar het probleem van witwassen door

daarmee is hun wetenschap in de zin van artikel 420bis Sr

erfgenamen niet oplost, maar enkel doorschuift naar de

een gegeven. Maar het komt ook voor dat erfgenamen zelf

vereffenaar.2)

contact zoeken met het OM over bijvoorbeeld het gelegde

feitelijk toch beschikken over de criminele nalatenschap;
• een ander (dan de erfgenamen) feitelijk over de criminele
nalatenschap beschikt;
• er geen erfgenamen zijn of alle erfgenamen de

beslag, om daarvan afstand te doen dan wel opheffing
Als geen erfgenamen bekend zijn en ook geen personen

daarvan te bewerkstelligen.

nalatenschap hebben verworpen en er nog wel een

feitelijk beschikken over de nalatenschap, kan de onbeheerde Is er nog helemaal niets bekend over wie de erfgenamen van

afwikkeling van de criminele nalatenschap moet

nalatenschap onder omstandigheden worden afgewikkeld

de overledene zijn, dan kan ervoor gekozen worden om een

plaatsvinden;

door het Rijksvastgoedbedrijf; het OM kan daartoe de

brief aan de advocaat van de overledene te sturen met daarin

nalatenschap aanmelden.2!

een waarschuwing dat erfgenamen die de criminele

• er misschien toch erfgenamen zijn, ook al zijn die niet
bekend bij het OM.

nalatenschap aanvaarden zich schuldig maken aan
Stap 6: contact met de erfgenamen

witwassen en het verzoek de erfgenamen contact op te laten

Het doel van contact met een erfgenaam is uiteraard om

nemen met het OM.

hem in de gelegenheid te stellen afstand te doen van uit
misdrijf afkomstig vermogen. Voordat echter contact wordt

Stap 7: b
 eslissen of een erfgenaam wordt aangemerkt als
verdachte van witwassen

gezocht met de erfgenamen, dient altijd eerst een inschatting
gemaakt te worden van mogelijke veiligheidsrisico’s die aan

Eerder in dit artikel is op basis van de jurisprudentie van de

dat contact kleven.2@

Hoge Raad geschetst in welke gevallen een erfgenaam zich
schuldig maakt aan witwassen door het aanvaarden van een

Eén van de mogelijke acties van
het OM is het verzoek aan de
rechtbank om een vereffenaar te
benoemen om de criminele
nalatenschap af te wikkelen
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criminele nalatenschap. Op basis daarvan kan de keuze
gemaakt worden om één of meer erfgenamen, of een ander
die feitelijk over de criminele nalatenschap beschikt, als
verdachte van witwassen aan te merken.
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Stap 8: erfgenaam is aangemerkt als verdachte van
witwassen: beslismoment

een vereffenaar de toelichting op stap 5). Neem ook in dit

5

geval contact op met de civiel juridisch adviseurs.

Met uitzondering van het uitspreken door de rechter van
een verbeurdverklaring en/of een herstelplicht ten laste

Als is besloten om een erfgenaam te vervolgen voor

van de boedel op basis van artikel 16 Wet op de

witwassen, zijn er verschillende manieren waarop de

Afsluitend

strafzaak kan worden afgedaan. De zaak kan naar zitting

Dit artikel geeft slechts een eerste indruk van zaken die je

worden gebracht, maar ook kan aan de verdachte erfgenaam

tegen kan komen als je te maken hebt met het overlijden van

navorderingsaanslag op te leggen aan nabestaanden over

een transactie of OM-strafbeschikking worden aangeboden

een verdachte in een lopend onderzoek.2% Het voert te ver om

vermogen van de overledene waarover deze bij leven geen

of kan de zaak worden afgedaan met een afstands

in dit artikel een uitputtende beschrijving van de materie te

belasting heeft betaald of vermogen dat is verkregen uit een

verklaring2# en een sepot. Daarnaast kan er nog aanleiding

geven. In de door de civiel juridisch adviseurs opgestelde

fiscaal misdrijf. Lees hierover meer in: ‘Memento mori:

zijn om een vereffenaar te laten benoemen (zie daarover de

factsheet criminele nalatenschap wordt hier dieper op

liquidaties en (belasting)aanslagen’ door mr. H.W.G. Sweerts

toelichting op stap 5).

ingegaan. Als je na lezing van dit artikel of de factsheet nog

en mr. P.W. Kouwenberg, aFPakken nr. 70, pagina 31 e.v.

vragen hebt, neem dan vooral contact op met de civiel
Stap 9: e
 rfgenaam wordt niet aangemerkt als verdachte
van witwassen: beslismoment

economische delicten.
6

7

juridisch adviseurs van het Functioneel Parket via
civieladviseurs@om.nl.

Hoge Raad 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6712,
r.o. 8.4, eerste alinea.

8

De keuze is gemaakt de erfgenaam niet als verdachte van
witwassen aan te merken. De meest voorkomende reden

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid een

Hoge Raad 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6712,
r.o. 8.4, tweede alinea.

1

Mr. M.E.G. (Marije) van den Bergh is werkzaam als civiel

9

De factsheet criminele nalatenschap is te raadplegen op

voor deze beslissing is uiteraard dat de erfgenaam heeft

juridisch adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging

de JKS-pagina van de civiel adviseurs en tevens op te

aangegeven het uit misdrijf afkomstige vermogen

Den Bosch.

vragen via civieladviseurs@om.nl.

beschikbaar te stellen aan de Staat. Hiertoe kan met de

2

Kamerstukken II 1989/90, 21504, nr. 3, p. 9.

erfgenaam een overeenkomst worden gesloten waarbij de

3

Hoge Raad 18 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2339.

zijn om de criminele nalatenschap niet zelf aan te pakken,

erfgenaam afstand doet van het uit misdrijf afkomstige

4

Een benadeelde partij is op grond van artikel 361 lid 2 Sv

maar contact te leggen met de Belastingdienst of de

vermogen in de nalatenschap c.q. dit vermogen overdraagt

alleen ontvankelijk in haar vordering indien de verdachte

lokale autoriteiten om te bezien of zij de criminele

aan de Staat (het OM).2$ Mocht dit worden overwogen, neem

enige straf of maatregel wordt opgelegd of artikel 9a Sr

nalatenschap effectiever kunnen aanpakken.

contact op met de civiel juridisch adviseurs.

wordt toegepast. Daaruit volgt dat in het geval van een

Het komt voor dat de erfgenaam wel wil meewerken aan

niet-ontvankelijkheid van het OM op basis van artikel 69

maakt een groot verschil of de overledene in eerste

overdracht of afstand van de criminele nalatenschap, maar

Sr, de benadeelde partij van rechtswege niet-ontvankelijk

aanleg is veroordeeld of juist is vrijgesproken. Dit zal

niet zelf tot actie over durft te gaan uit angst voor

is in haar vordering, voor zover een eerdere beslissing

immers van invloed zijn op de proceshouding van de

represailles. In dat geval kan een vereffenaar benoemd

daarover niet onherroepelijk is (HR 27 mei 2014,

erfgenamen.

worden die de afwikkeling van de criminele nalatenschap op

ECLI:NL:HR:2014:1242).

zich neemt (zie over het onderzoek naar de benoeming van
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10 Als er vermogen is in het buitenland kan dit aanleiding

11 Denk daarbij ook aan een reeds gewezen vonnis: het

12 Dit speelt met name bij een plotseling overlijden van een
niet in een strafrechtelijk onderzoek betrokken persoon,
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maar houd er rekening mee dat de kring van personen die

Dat het OM een belanghebbende is in de zin van artikel

feitelijk aanspraak maken op de criminele nalatenschap

49b Wna dient hoe dan ook goed te worden toegelicht.

zich niet per definitie beperkt tot de wettelijke

17 Deze bevoegdheid van het OM bestaat op grond van de

erfgenamen van de overledene. Een rechterhand of zelfs

artikelen 4:203 en 4:204 BW. Met een vereffenaar kan het

een concurrent van de overledene zal kunnen proberen

OM ook verzoeken een rechter-commissaris te benoemen.

de criminele nalatenschap veilig te stellen.
13 Het boedelregister wordt gehouden door de griffie van de
rechtbank van de laatste woonplaats van overledene, zie:
https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/
Boedelregister.aspx.
14 Mits de overledene een testament heeft opgemaakt, zie:

18 In elk geval tot het moment waarop de vereffening is

19 Conclusie A-G Knigge bij HR 5 september 2006,

hebben met het criminele circuit, maar op het moment
van zijn overlijden niet betrokken is in een lopend

van een vereffenaar in zijn conclusie een oplossing voor de

strafrechtelijk onderzoek.

de nalatenschap, zijn zij niet meer bevoegd om over de
vermogensbestanddelen uit de nalatenschap te beschikken.

bekend is op de datum van opstellen van de verklaring. Een

Zij hebben het uit misdrijf afkomstige vermogen dan niet

verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt

voorhanden in de zin van artikel 420bis Sr. De vereffenaar

op verzoek van degene die de verklaring nodig heeft voor

heeft dat vermogen daarmee echter wel voorhanden.
20 De vereffenaar kan zich uiteraard disculperen door het uit

voorkomend geval ook het OM zijn. Voor vragen of overleg

misdrijf afkomstige vermogen uitdrukkelijk beschikbaar

hierover, neem contact op met de civiel juridisch adviseurs

te stellen aan en beschikbaar te houden voor de Staat,

van het Functioneel Parket via civieladviseurs@om.nl.

zie ook noot 8.
21 https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-endiensten/o/onbeheerde-nalatenschappen-aanmelden
22 Bij een overlijden in de tweede situatie die in de factsheet

op het notarisambt (‘Wna’). Volgens de Memorie van

wordt uitgewerkt (kort: de liquidatie), kan de stand van

toelichting bij artikel 49b Wna (TK 1999–2000, 27 245, nr.

het TGO-onderzoek aanleiding zijn om nog geen contact

3, p. 15) zijn in elk geval schuldeisers van de nalatenschap

op te nemen met de erfgenamen. In de factsheet wordt

dergelijke belanghebbenden, maar ook andere derden

dieper ingegaan op de verhouding tussen het TGO- en het

zouden een beroep moeten kunnen doen op dit artikel.

financiële onderzoek.
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25 Van deze situatie moet worden onderscheiden de

ECLI:NL:PHR:2006:AU6712. Knigge noemt de benoeming

en of zij de nalatenschap hebben aanvaard, voor zover dit

worden aangemerkt in de zin van artikel 49b van de Wet

24 Zie vorige noot voor minderjarige erfgenamen.

overlijden (door liquidatie) van iemand die banden lijkt te

in de plaats treedt van de erfgenamen bij de vereffening van

vragen dient het OM als belanghebbende te kunnen

artikel 1:345 lid 1 aanhef en sub b BW.

afgeeft ex artikel 4:226 lid 1 BW.

testamentenregister.

16 Om zelfstandig een verklaring van erfrecht aan te kunnen

toestemming van de kantonrechter vereist op grond van

criminele nalatenschap die ontstaat als gevolg van het

witwasproblematiek in het erfrecht: omdat de vereffenaar

de afwikkeling van de nalatenschap en dat kan in een

wordt gedaan van een voorwerp dan is daarvoor

voltooid en de vereffenaar het restant aan de erfgenamen

https://www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal15 In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn

23 Let op: als namens een minderjarige erfgenaam afstand

22

Uitgesproken

aFPakken nummer 96 | Oktober 2020

Douanebeslag
| mr. R.J. Joustra q

HR 17 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:403
Samenloop strafvorderlijk beslag en douanebeslag en beoordeling klaagschrift over
toekenning geldelijke tegemoetkoming
In maart en april van dit jaar heeft de Hoge Raad in drie arresten zijn licht laten schijnen
over samenloop van strafvorderlijk beslag (art. 94 en art. 94a Wetboek van Strafvordering,
hierna: Sv) en douanebeslag (art. 1:37 Algemene douanewet, hierna: Adw). Strafvorderlijk
beslag is bekend. Douanebeslag is misschien minder bekend. Het wordt gelegd op
smokkelvoertuigen: vervoermiddelen ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk
gezag te onttrekken. Denk hierbij aan een auto met een verborgen ruimte. Hieronder wordt
het arrest van 17 maart 2020 (ECLI:NL:HR:2020:403) besproken.
In de zaak die heeft geleid tot dit arrest speelde het volgende. In een strafrechtelijk
onderzoek omtrent witwassen is onder de heer X strafvorderlijk beslag gelegd op een
Volkswagen Golf. Deze auto is eigendom van mevrouw K. Tijdens een grondige doorzoeking
door de politie werd in de auto een verborgen ruimte ontdekt. Om die reden is de auto
vervolgens door de douane op grond van art. 1:37 lid 1 Adw inbeslaggenomen.
Het aardige van het douanebeslag is dat daarmee een smokkelvoertuig in beginsel snel kan
worden afgepakt. Art. 1:37 lid 4 Adw bepaalt dat dergelijke inbeslaggenomen smokkel
voertuigen zonder rechtsvervolging aan de Staat vervallen, tenzij de rechter na
behandeling van een klaagschrift de inbeslagneming niet handhaaft. Een op grond van art.
1:37 lid 5 Adw ingediend klaagschrift wordt behandeld op de voet van art. 552b Sv. Als de
uitkomst van die klaagschriftprocedure is dat het voertuig aan de Staat vervalt, kan aan
degene die het voertuig toebehoort een geldelijke tegemoetkoming worden toegekend op
grond van art. 33c lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr).
Mevrouw K stelt dat ze niet op de hoogte is van het bestaan van een verborgen ruimte en
dient een dergelijk klaagschrift in dat primair strekt tot opheffing van het douanebeslag en
teruggave van de auto, en subsidiair strekt tot toekenning van een geldelijke tegemoetkoming

INHOUD
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als bedoeld in art. 33c lid 2 Sr. Mevrouw K is van oordeel dat

rechterlijke beslissing als bedoeld in art. 1:37 lid 6 Adw

ze – bij vervallenverklaring van de auto – onevenredig wordt

inbeslagneming niet wordt gehandhaafd;

getroffen.

• dat op grond van art. 1:37 lid 6 Adw juncto art. 552b lid 5 Sv

1

Mr. R.J. (Remco) Joustra is werkzaam als civiel juridisch
adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging Zwolle.

2

Naast het hier besproken arrest gaat het om HR 17 maart

de rechter ex artikel 33c lid 2 Sr een geldelijke

2020, ECLI:NL:HR:2020:404 en HR 21 april 2020,

De rechtbank Den Haag heeft het klaagschrift ongegrond

tegemoetkoming toekent wanneer degene aan wie het aan

ECLI:NL:HR:2020:755.

verklaard voor zover dat zag op opheffing van het

de Staat vervallen vervoermiddel toebehoort, daardoor

douanebeslag. De auto bevat nu eenmaal een verborgen

onevenredig zou worden getroffen;

ruimte als bedoeld in art. 1:37 lid 1 Adw. Door deze

3

‘Zonder rechtsvervolging’ betekent in artikel 1:37 lid 4
Adw dat het bedoelde smokkelvoertuig automatisch aan

• dat aan de hand van de omstandigheden van het geval moet

de Staat vervalt, zonder dat de Staat daarvoor een actie in

ongegrondverklaring vervalt de auto van rechtswege aan de

worden beoordeeld of de eigenaar van het vervoermiddel

Staat. Het subsidiaire verzoek tot een geldelijke

door het vervallen van zijn eigendom aan de Staat

tegemoetkoming heeft de rechtbank afgewezen. Het lijkt

onevenredig wordt getroffen wanneer hem geen geldelijke

tegemoetkoming toe wanneer dit nodig is om te

erop dat de rechtbank aan de beslissing tot afwijzing van dit

tegemoetkoming wordt toegekend; en

voorkomen dat de verdachte, of een ander aan wie de

verzoek tot een geldelijke tegemoetkoming ten grondslag

rechte (een “rechtsvervolging”) behoeft in te stellen.
4

• dat een en ander niet anders is wanneer ten tijde van het

Art. 33c lid 2 Sr: “De rechter kent (…) een geldelijke

verbeurd verklaarde voorwerpen toebehoren,

heeft gelegd dat op de auto ook strafvorderlijke beslagen

douanebeslag op dat vervoermiddel tevens strafvorderlijk

rusten zodat K de auto hoe dan ook nu niet terug zou krijgen.

beslag is gelegd (art. 94 en/of 94a Sv), terwijl de

Voorts onderbouwt de rechtbank de afwijzing met het

strafrechter nog niet onherroepelijk heeft beslist in de

vervallen voertuigen onder door hem te stellen

gegeven dat mevrouw K wordt verdacht van witwassen en

strafzaak en/of de ontnemingszaak.

voorwaarden aan de eigenaar teruggeven, bijvoorbeeld de

onevenredig zou worden getroffen.”
5

dat zij de auto ten tijde van de inbeslagname niet feitelijk

voorwaarde dat de verborgen ruimte onder toezicht van

onder zich had. De auto was immers in beslag genomen

Als uitsmijter geeft de Hoge Raad nog de handige tip mee dat

onder de heer X.

in het geval de rechter een dergelijk klaagschrift ongegrond

De Hoge Raad is van oordeel dat deze overwegingen van de

Overigens kan de Minister van Financiën aan de Staat

de Staat wordt verwijderd (art. 1:37 lid 8 Adw).
6

Dat in de strafzaak en/of ontnemingszaak nog niet is

verklaart (en de auto dus vervalt aan de Staat) en beslist tot

geoordeeld, doet niet af aan het gegeven dat een

toekenning van een geldelijke tegemoetkoming, die tege

onherroepelijke ongegrondverklaring van het klaagschrift

rechtbank de afwijzing van het subsidiaire verzoek niet (zonder moetkoming in beginsel vatbaar is voor strafvorderlijk beslag.

leidt tot vervallenverklaring van de auto aan de Staat en

meer) kunnen dragen, nu mevrouw K heeft aangevoerd dat de

dat toekenning van een geldelijke tegemoetkoming niet

auto van haar was en dat zij niets afwist van de verborgen

Het geven van een uitgebreid overzicht ten aanzien van de

prematuur is, aldus r.o. 3.5 van HR 17 maart 2020,

ruimte. De Hoge Raad overweegt daartoe (kort gezegd):

verhouding tussen strafvorderlijk beslag en douanebeslag

ECLI:NL:HR:2020:404.

voert te ver voor deze rubriek. Voor een dergelijk overzicht
• dat op grond van art. 1:37 lid 1 en lid 4 Adw
inbeslaggenomen vervoermiddelen zonder

verwijs ik graag naar een lezenswaardige conclusie van AG
Spronken van 5 november 2019 (ECLI:NL:PHR:2019:1125).

rechtsvervolging aan de Staat vervallen tenzij bij

INHOUD

24

Vakkennis

aFPakken nummer 96 | Oktober 2020

Ontnemingsvordering
in faillissement
| mr. M.M. Kroon en mr. R.J. Joustra q

De invloed van het fixatiebeginsel op de ontnemingsvordering tijdens faillissement en
de gevolgen van een akkoord voor de tenuitvoerlegging van een ontnemingsmaatregel
Stel, de verdachte in jouw onderzoek heeft wederrechtelijk verkregen voordeel genoten en
je besluit een ontnemingszaak op te starten. Terwijl de ontnemingsprocedure nog in volle
gang is, bereikt je het bericht dat de verdachte failliet is verklaard. Oei, wat nu? Vanaf het
moment van faillietverklaring gaat het beheer van het vermogen van de verdachte over
naar de curator en kunnen crediteuren hun vordering ter verificatie indienen bij de curator.
Alleen de crediteuren van wie de vorderingen geverifieerd zijn, kunnen een eventuele
uitkering aan het einde van het faillissement verwachten. Maar hoe zit dat met de
ontnemingsvordering, kan die ook worden geverifieerd in een faillissement?
Verificatie
Om een vordering te kunnen verifiëren, doet de curator onderzoek naar de deugdelijkheid
van de vordering. Als de juistheid ervan blijkt, wordt de vordering op de lijst van voorlopig
erkende schuldvorderingen geplaatst. Niet alle vorderingen kunnen echter worden
geverifieerd. Dit heeft te maken met het zogeheten fixatiebeginsel, ook wel het ‘hakbijl
effect’ genoemd: door het uitspreken van het faillissement wordt er als het ware een muur
geplaatst tussen de schulden die vóór de faillissementsdatum al bestonden en de schulden
die later pas ontstaan.
Vorderingen die zijn ontstaan voor de faillietverklaring kunnen worden geverifieerd,
vorderingen die na de faillietverklaring ontstaan in principe niet. De Hoge Raad heeft
bepaald dat dit alleen anders is als de vordering voortvloeit uit een reeds voor het
faillissement bestaande rechtsverhouding. De vordering dient dan al wel besloten te
liggen in de rechtspositie van de schuldeiser zoals die op het moment van faillietverklaring
al bestond. We spreken dan over een relatief toekomstige vordering. Dit is het geval als de
nieuwe vordering in wezen geen uitbreiding oplevert van de aanspraak die de schuldeiser
had op grond van die rechtspositie op het moment van intreden van het faillissement.
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Ontstaan ontnemingsvordering

Tot het moment dat de strafrechter de ontnemingsmaatregel

vertegenwoordigen en na vele inspanningen kunnen zijn

Om de vraag te beantwoorden of de ontnemingsvordering

heeft opgelegd, kan dus worden aangenomen dat de

achterhaald, ex artikel 33 Fw in de faillissementsboedel

kan worden geverifieerd in het faillissement van de

ontnemingsvordering nog niet bestaat. Het is echter wel

belanden zonder dat de officier van justitie namens de Staat

verdachte, moet dus worden gekeken naar het ontstaans

aannemelijk dat de ontnemingsvordering kan voortvloeien uit in dat faillissement kan opkomen. Vanaf dat moment is wat

moment van de ontnemingsvordering.

een reeds eerder ontstane rechtsverhouding tussen de

ons betreft goed verdedigbaar dat de ontnemingsvordering

verdachte en de Staat. Een dergelijke rechtsverhouding kan

reeds relatief toekomstig is.

Over het algemeen wordt aangenomen dat een vordering op

namelijk ook een publiekrechtelijke rechtsverhouding zijn.

grond van het strafrecht ontstaat op het moment dat de

En als een vordering voortvloeit uit een ten tijde van de

strafrechter een veroordelend vonnis heeft gewezen. Gezien

faillietverklaring reeds bestaande rechtsverhouding, komt

het feit dat de ontnemingsmaatregel een strafrechtelijke

zo’n relatief toekomstige vordering – zo merkten wij

maatregel is en de strafrechter een discretionaire bevoegdheid

hierboven op – in aanmerking voor verificatie.

heeft om de ontnemingsmaatregel al dan niet op te leggen,
is ten aanzien van de vordering uit hoofde van ontneming goed

Er bestaat echter onduidelijkheid over het ontstaansmoment

verdedigbaar dat deze pas ontstaat door het vonnis waarbij de

van deze publiekrechtelijke rechtsverhouding. Het ontstaans

ontnemingsmaatregel is opgelegd. Zolang dit vonnis nog niet

moment zou kunnen liggen:

onherroepelijk is, bestaat de ontnemingsvordering in die lijn

• op het moment waarop het strafbare feit wordt gepleegd, of

onder de ontbindende voorwaarde van vernietiging van het

• op het moment dat het (strafrechtelijk) financieel

vonnis in de ontnemingszaak.

onderzoek wordt aangevangen, of
• op het moment dat conservatoir beslag ex artikel 94a lid 2

De ontnemingsvordering ontleent zijn bestaan echter niet
alleen aan het vonnis in de ontnemingsprocedure, maar ook
aan een veroordelend vonnis in de strafzaak. Immers, als de
verdachte uiteindelijk in de strafzaak wordt vrijgesproken, is
op grond van artikel 36e Wetboek van Strafrecht ontneming

Sv wordt gelegd, of

Het meest aannemelijk is dat de
rechtsverhouding ontstaat op een
formeel moment, zoals het
moment dat conservatoir beslag
ex artikel 94a lid 2 Sv is gelegd
Verificatie ontnemingsvordering
Er moet dus een aantal gevallen worden onderscheiden voor
beantwoording van de vraag of de ontnemingsvordering in
een faillissement voor verificatie in aanmerking komt.

• op het moment dat de ontnemingsvordering ter zitting
wordt aangekondigd (artikel 311 Sv), of
• op het moment dat de ontnemingsvordering door het
Openbaar Ministerie bij de rechtbank wordt ingediend.

van het wederrechtelijk verkregen voordeel niet meer

Indien de ontnemingsmaatregel reeds voor de failliet
verklaring is opgelegd en het vonnis in de ontnemings
procedure evenals het veroordelend vonnis in de strafzaak
onherroepelijk is, kan deze per definitie worden geverifieerd.

mogelijk. De ontnemingsvordering bestaat dus niet alleen

Het meest aannemelijk is dat de rechtsverhouding ontstaat

De vordering is immers voor de faillietverklaring ontstaan en

onder de ontbindende voorwaarde van vernietiging van het

op een formeel moment, zoals het moment dat conservatoir

is onvoorwaardelijk.

vonnis in de ontnemingszaak, maar ook onder de

beslag ex artikel 94a lid 2 Sv is gelegd. Als dat moment niet

ontbindende voorwaarde van de onherroepelijke vernietiging

in aanmerking zou komen, zouden conservatoir beslagen

van een veroordeling in de strafzaak.

voorwerpen die een grote vermogenswaarde kunnen
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Echter, ook als deze uitspraken nog niet onherroepelijk zijn,

Maar zelfs als verificatie van deze (voorlopige) ontnemings

kan de ontnemingsvordering worden geverifieerd en op de

vordering op grond van voormelde redenering niet mogelijk

lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen worden

zou zijn, kan de vordering alsnog op grond van artikel 94d lid

geplaatst. Een vordering onder ontbindende voorwaarde(n)

3 Wetboek van Strafvordering (‘Sv’) worden ingediend in het

kan namelijk op grond van artikel 129 Faillissementswet

faillissement en geverifieerd. De wetgever heeft het namelijk

(‘Fw’) worden geverifieerd, en wel voor het gehele bedrag.

wenselijk geacht dat een ontnemingsvordering kan worden
ingediend in het faillissement, óók als deze nog niet is

Hoe zit het dan met ontnemingsvorderingen die nog als

opgelegd door de strafrechter. Artikel 94d lid 3 Sv luidt:

relatief toekomstig kwalificeren? Aannemelijk is dat ook deze
vorderingen kunnen worden geverifieerd indien de Staat ex

“De officier van justitie heeft voorts tot bewaring van het

artikel 94a lid 2 Sv conservatoir beslag heeft gelegd voor de

recht tot verhaal de bevoegdheid namens de staat als

faillietverklaring. Goed verdedigbaar is immers dat de

schuldeiser in het faillissement van de verdachte of

publiekrechtelijke rechtsverhouding tussen de verdachte en

veroordeelde op te komen. Zolang het bedrag van de boete

de Staat dan al voor datum faillissement bestaat. De daaruit

of van het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel

voortvloeiende vordering kan op grond van de

nog niet vaststaat wordt hij geacht voor een voorwaardelijke

aangegeven, omdat de hoogte van de vordering dan al is

eerdergenoemde jurisprudentie van de Hoge Raad worden

vordering op te komen.”

vastgesteld door de strafrechter. Daarbij komt dat op grond

geverifieerd, mits deze vordering geen uitbreiding van de

van het eerder genoemde artikel 129 Fw de voorwaardelijke

aanspraak van de schuldeiser betreft. Ook aan dit

Er wordt wel betoogd dat deze bepaling alleen zou zien op de

ontnemingsvordering hoe dan ook al kan worden

laatstgenoemde vereiste wordt in dat geval voldaan; de Staat

ontnemingsmaatregel die al wel is opgelegd, maar nog

geverifieerd, zodat de wetgever hiervoor geen extra bepaling

heeft dan namelijk voor de faillietverklaring al een

voorwaardelijk is. Echter, uit de bewoordingen van de

meer had hoeven opnemen.

aanspraak op de verdachte tot betaling van het

bepaling (‘wordt geacht’ en ‘verdachte’) blijkt duidelijk dat de

wederrechtelijk verkregen voordeel.

wetgever hier bedoeld heeft dat ook de relatief toekomstige

In de memorie van toelicht wordt voorts nog opgemerkt:

ontnemingsvordering verifieerbaar is. Dit volgt eveneens uit

“Indien, voordat het tot de oplegging van een geldboete of

Een vordering onder ontbindende
voorwaarde(n) kan op grond van
artikel 129 Fw voor het gehele
bedrag worden geverifieerd
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de memorie van toelichting, waarin wordt gesproken over

een maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen

een ontnemingsmaatregel die ‘te verwachten is’ en waarin

voordeel is gekomen, de curator tot verificatie en

wordt aangegeven dat het Openbaar Ministerie daarbij wel

afwikkeling van het faillissement wil overgaan, kan hij op

‘een (maximum)bedrag van de vordering [zal] moeten

grond van artikel 133 Fw zelf tot een schatting komen van

aangeven’. Een reeds opgelegde ontnemingsmaatregel is

het bedrag waarop de vordering van de staat ware te

immers niet meer ‘te verwachten’, die bestaat dan al en ook

bepalen. Geeft hij geen toepassing aan die bevoegdheid, dan

een maximumbedrag hoeft dan niet meer te worden

zal hij de vordering van de staat niet voor erkenning in
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aanmerking brengen. In zo'n geval zal de staat naderhand,

Schuldeisersakkoord in faillissement

ter verificatie wil indienen. Als de ontnemingsvordering

wanneer het bedrag van de boete of van het te ontnemen

De vraag wanneer een ontnemingsvordering voor verificatie in

voorwaardelijk is toegelaten en het akkoord wordt

voordeel definitief door de rechter is vastgesteld, op andere

aanmerking komt, is voor het OM (ook) van belang in de situatie

gehomologeerd dan is de Staat aan het akkoord gebonden.

wijze zijn vordering te gelde moeten zien te maken."

dat de gefailleerde verdachte een schuldeisersakkoord

De Staat moet dan genoegen nemen met het (doorgaans

aanbiedt aan zijn gezamenlijke schuldeisers (artikel 138 Fw).

schamele) akkoordpercentage. Het meerdere kan niet meer

Deze passage lijkt nadelig uit te kunnen pakken voor de Staat,

worden verhaald op de schuldenaar. Om die reden beslist het

maar sinds de genoemde arresten van Hoge Raad uit 2012 en

Over dat aangeboden akkoord wordt in de verificatievergadering OM ook regelmatig dat een voorwaardelijke ontnemings

2018 over vorderingen die voortvloeien uit ten tijde van de

beslist. Tot het aannemen van het akkoord is de toestemming

vordering niet ter verificatie wordt ingediend. Na afwikkeling

faillietverklaring reeds bestaande rechtsverhoudingen is het

van de gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen

van het faillissement kan de Staat de na enige tijd onher

goed verdedigbaar dat er geen ruimte meer bestaat voor de

erkende en voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers roepelijk geworden ontnemingsmaatregel alsnog op de

curator om de vordering niet te erkennen.

vereist, die samen ten minste de helft van het bedrag van de

veroordeelde verhalen.

erkende en voorwaardelijk toegelaten concurrente
Tussenconclusie

schuldvorderingen vertegenwoordigen. Indien het akkoord door

De vraag is hoe deze uitspraak van het Gerechtshof Den

Kortom, de ontnemingsvordering kan in veel gevallen

de schuldeisers wordt aangenomen, moet de rechtbank het

Haag van 27 juni 2018 zich verhoudt tot het bepaalde in

worden geverifieerd in een faillissement:

akkoord nog homologeren (goedkeuren). Het gehomologeerde

artikel 157 Fw. Dit artikel bepaalt immers dat een

• als de maatregel al onherroepelijk en onvoorwaardelijk is

akkoord is op grond van artikel 157 Fw verbindend voor alle

gehomologeerd akkoord alle concurrente schuldeisers

concurrente schuldeisers, zonder uitzondering, onverschillig of

verbindt, zonder uitzondering, onverschillig of zij al dan niet

• als deze nog onderhevig is aan rechtsmiddelen, en

zij al dan niet in het faillissement zijn opgekomen. Vaak behelst

in het faillissement zijn opgekomen.

• als deze nog slechts voortvloeit uit een al bestaande

een akkoord niet meer dan enkele procenten van de

opgelegd,

publiekrechtelijke rechtsverhouding (zoals wanneer reeds

schuldvorderingen. Voor het resterende deel van de vordering

conservatoir beslag ex artikel 94a lid 2 Sv is gelegd).

kan de schuldeiser geen verhaal meer nemen.

Deze verificatie is mogelijk zowel op grond van de algemene

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 juni 2018 in een

in het faillissement geldende regels als op grond van de

procedure op grond van artikel 577b Sv (thans artikel 6:6:26

bepaling in artikel 94d lid 3 Sv. Als de ontnemingsvordering

Sv) beslist dat een gehomologeerd akkoord niet verbindend

door de officier van justitie (als vertegenwoordiger van de

is voor de Staat als de officier van justitie geen gebruik heeft

Staat) ter verificatie wordt ingediend, dient de curator deze

gemaakt van zijn bevoegdheid om de voorwaardelijke

vordering op de lijst van voorlopig erkende schuld

ontnemingsvordering bij de curator in te dienen. Om die

vorderingen te plaatsen en deelt de Staat mee in een

reden is het van belang dat de officier van justitie zorgvuldig

eventuele uitkering.

afweegt of hij de voorwaardelijke ontnemingsvordering wel
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Zelfs als verificatie van de
(voorlopige) ontnemings
vordering niet mogelijk zou zijn,
kan de vordering alsnog op grond
van artikel 94d lid 3 Sv worden
ingediend in het faillissement
en geverifieerd
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Teneinde (onder meer) op deze vraag duidelijkheid te krijgen

3

is tegen de beslissing van het Gerechtshof Den Haag een
vordering tot cassatie in het belang der wet ingesteld.

(Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 3.7.2.
4

A-G Keulen concludeert dat voor zover het Gerechtshof Den
Haag van oordeel is dat het niet bij de curator indienen van

HR 23 maart 2018, JOR 2018/254, ECLI:NL:HR:2018:424
(Credit Suisse/Jongepier q.q.), r.o. 3.5.4.

5

een (toekomstige) ontnemingsvordering – die op grond van
artikel 94d lid 3 Sv als gelijkstaand aan een voorwaardelijke

HR 19 april 2013, JOR 2013/224, ECLI:NL:HR:2013:BY6108

Artikel 36e Wetboek van Strafrecht bepaalt immers dat de
ontnemingsmaatregel ‘kan’ worden opgelegd.

6

Zie over het ontstaan van de ontnemingsvordering ook

vordering wordt aangemerkt – meebrengt dat de Staat niet

S.C.J.J. Kortmann & C. Rijckenberg, ‘De strafrechtelijke

gebonden is aan het akkoord, dat oordeel berust op een

ontnemingsvordering in faillissement’, WPNR 2009/6821,

onjuiste rechtsopvatting.

p. 941-947. Dit artikel dateert echter van voor de arresten
van de Hoge Raad uit 2012 (Koot Beheer/Tideman q.q.) en

Met andere woorden: als de Hoge Raad de conclusie van

2018 (Credit Suisse/Jongepier q.q.) als genoemd in noot 3

A-G Keulen volgt, dan zou de Staat bij iedere voorwaardelijke

en noot 4.

ontnemingsvordering (dus ook als deze nog slechts

7

voortvloeit uit een reeds bestaande publiekrechtelijke

Broekveldt, L.P., Derdenbeslag (Burgerlijk Proces &
Praktijk) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003, p. 527.

rechtsverhouding) gebonden zijn aan een gehomologeerd

8

Zie noot 3 en noot 4.

akkoord van een gefailleerde verdachte, ongeacht of de

9

Houd hierbij in het achterhoofd dat in verreweg de meeste

voorwaardelijke ontnemingsvordering ter verificatie wordt

gevallen een faillissement eindigt zonder enige uitkering

ingediend of niet. Dat zou onder omstandigheden

aan concurrente crediteuren.

buitengewoon ongunstig uit kunnen pakken voor de Staat.

10 Gerechtshof Den Haag 27 juni 2018,
ECLI:NL:GHDHA:2018:2023.

De civiel juridisch adviseurs houden de jurisprudentie op dit

11 Het blijft tijdens het faillissement mogelijk om een

vlak nauwlettend in de gaten. Neem voor advies vooral

lopende ontnemingsprocedure tegen de gefailleerde

contact met ons op, bijvoorbeeld via civieladviseurs@om.nl.

verdachte voort te zetten. De procedure wordt niet ex
artikel 29 Fw geschorst. Zie HR 2 juli 2013,

1

Mr. M.M. (Mirjam) Kroon is werkzaam als civiel juridisch
adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging Amsterdam.

ECLI:NL:HR:2013:125.
12 PHR 25 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:733.

Mr. R.J. (Remco) Joustra is werkzaam als civiel juridisch
adviseur bij het Functioneel Parket, vestiging Zwolle.
2

Artikel 112 Faillissementswet.
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