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aFPakken is het juridische vakblad van het Functioneel Parket  
waarin het thema afpakken en ontnemen van crimineel vermogen 
centraal staat. aFPakken verschijnt minimaal vier maal per jaar, 
waarvan tenminste één themanummer. De digitale versie van dit  
medium biedt meerdere mogelijkheden en handige links.  
 
U kunt zich aanmelden via: afpakken.OM@om.nl

Voorwoord

Maandag 1 maart 1993: vijf Nederlandse mannen, verdacht van de handel in cocaïne en heroïne in Portugal 

en het witwassen van tientallen miljoenen drugswinsten via Luxemburgse banken, worden gearresteerd.  

Op die dag, 25 jaar geleden alweer, wordt de (verruimde) ontnemingswetgeving ingevoerd. 

25 jaar…. Voor een mens de leeftijd waarop, volgens de medische wetenschap, de volwassenheid is bereikt. 

De hersenen zijn ‘af’ en chaos en onbezonnen acties behoren, voor het merendeel althans, tot het verleden. 

De nieuw volwassene staat in de kracht van het leven en is klaar om alle uitdagingen die zullen komen aan  

te gaan. 

De verleiding is groot om aan de jarige ontnemingswetgeving eenzelfde rijpheid toe te kennen. Terecht? 

Dit jubileumnummer bevat bijdragen van afpakkers vanaf het eerste uur. Zij kijken terug op een tijd waarin 

afpakken nog pionieren was, op belangrijke ontwikkelingen binnen hun vakgebied en op afpakresultaten 

waaraan zij bijdroegen. Ook blikken zij vooruit naar de mogelijkheden en uitdagingen voor de 

ontnemingswetgeving in de toekomst. 

De ontnemingswetgeving volwassen? Oordeelt u zelf! 

De redactie wenst u veel plezier met het lezen van dit jubileumnummer.

Hoe gebruik je aFPakken

Download

Klik hier om de laatste versie van Acrobat Reader voor 

Windows of voor Mac te downloaden.

Navigeren

Gebruik de ‘left’ en ‘right’ pijltjestoetsen op het toetsenbord 

om door het vakblad te navigeren.

Onderin het scherm staat een navigatiebalk. Elk vlakje met een 

paginacijfer correspondeert met een artikel.

Scrollen

Gebruik de ‘up’ en ‘down’ pijltjestoetsen op het toetsenbord 

om door een artikel te scrollen.

Voetnoten

Voetnoten worden in de tekst aangegeven met oranje 

bolletjes. Wanneer u op het oranje bolletje staat, verschijnt 

er een rollover met daarin de tekst van de desbetreffende 

voetnoot. Deze oranje bolletjes zijn tevens aanklikbaar.

Bij klikken gaat u naar de lijst met voetnoten aan het einde 

van het artikel.
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http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
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We hebben ZILVER! 
Op naar het GOUD! 
mr. C.J. Zweers

Wat is er de afgelopen 25 jaar gebeurd op het  
gebied van strafrechtelijke voordeelontneming?  
In dit artikel worden de opvallendste gebeurtenissen 
aangestipt en wordt vooruitgekeken naar te 
verwachten ontwikkelingen in de toekomst. 

Pioniers van het afpakken

Financieel rechercheurs, 25 jaar geleden 
werkzaam bij het Bureau Financiële 
Ondersteuning bij de toenmalige Rijkspolitie  
te ’s-Hertogenbosch, vertellen over hun 
ervaringen op het gebied van afpakken. 
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Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en 
nu’ terug op de verwachtingen die er waren over 
afpakken, en op de successen, belemmeringen en 
veranderingen die zij hebben meegemaakt.  
Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun 
wensen voor de toekomst verwoord.
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25 jaar ontnemingswetgeving, 
een “civiele” terugblik op het anderbeslag
mr. W.B. Gaasbeek

Veel vragen waar de civiel juridisch adviseurs van het  
Functioneel Parket mee te maken krijgen, hebben betrekking  
op het anderbeslag. Reden om in dit jubileumnummer vanuit  
een civiel juridische invalshoek terug te blikken op het 
conservatoir en executoriaal anderbeslag.

‘Waaat?! Hadden jullie toen geen BOOM-rapport?’
25 jaar voordeel berekend
I.R. Beerdsen RA, drs. M.R. van Diggelen RA en E.A.H. Weustenraad RA

Forensisch accountants van het FP beschrijven de ontwikkelingen die een belangrijk stempel 
hebben gedrukt op het berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel in het kader 
van artikel 36e Sr. 
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Steeds meer uniformiteit  
binnen de Europese Unie 
mr. J.G.A. Hennekam 

Binnen de Europese Unie heeft men  
de afgelopen 25 jaar niet stil gestaan. 
In dit artikel worden de belangrijkste 
Europese ontwikkelingen beschreven 
op het gebied van afpakken. 

Beslagbeheer: 
Toen, nu & in de toekomst
J. Knobbe

Al 25 jaar is beslagbeheer een belangrijk  
onderdeel van de ontnemingsketen. Toch is er  
veel veranderd op dit gebied. De belangrijkste 
ontwikkelingen zijn beschreven in dit artikel. 

37
42

Colofon 

46

De miljoenenjacht binnen 
het onderzoek Klimop
G.F. Schouw en J.C.A. Suijkerbuijk

Afpakken in de grootste vastgoedfraudezaak ooit in Nederland: 
wat waren de resultaten en hoe werden deze behaald? Lees over 
de ervaringen en geleerde lessen uit het Klimop-onderzoek.
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1 maart 1993
Start tijdlijn

We hebben ZILVER!  
Op naar het GOUD!
| mr. C.J. Zweers

Terugblik bij het zilveren jubileum: in het 
onderstaande artikel zal gekeken worden 
wat er de afgelopen 25 jaar in het ontnemen 
van wederrechtelijk verkregen voordeel 
op strafrechtelijk gebied is gebeurd; niet 
uitputtend, maar een aantal opvallende zaken 
worden aangestipt. Een vooruitblik op de 
komende jaren kan daarbij niet ontbreken:  
op naar het GOUD!

Halverwege de jaren tachtig is zowel nationaal als internationaal onderkend 

dat ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel een belangrijkere rol 

in het strafrecht diende te spelen en dat opsporing en vervolging daarop 

meer gericht moesten zijn. Zowel het rechtsherstel als ook de generale 

preventie zouden hier mee gediend zijn. De behoefte om slagvaardiger te 

kunnen optreden tegen georganiseerde criminaliteit, zoals grote 

internationale drugshandel, fraude, mensenhandel en bepaalde vormen van 

milieucriminaliteit, vroeg hier ook om. Dit leidde tot een belangrijke 

uitbreiding van de ontnemingswetgeving per 1 maart 1993, die bekend is 

geworden als invoering van de “Plukze”-wetgeving. 
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Belangrijkste punten uit deze wet zijn dat niet alleen het 

voordeel uit het bewezenverklaarde strafbare feit zelf kan 

worden ontnomen (zoals al mogelijk was sinds 1983), maar 

dat ook bij aannemelijke ‘soortgelijke’ of ‘zwaardere’ feiten 

kan worden ontnomen. Tevens wordt het mogelijk het 

verkregen wederrechtelijk voordeel te ontnemen, waarbij 

geen directe relatie met strafbare feiten is aan te wijzen; de 

ontneming krijgt een ‘eigen’ procedure (met de mogelijkheid 

van een eigen financieel strafrechtelijk onderzoek, dat nog 

kan doorlopen als de strafzaak al naar zitting is) én het wordt 

mogelijk conservatoir beslag te leggen.

Belangrijke uitspraken uit de eerste jaren op juridisch gebied 

die in het kader van dit artikel niet ongenoemd kunnen 

blijven, zijn het Van Heeswijk-arrest  uit 1997 én het 

Zwolsman-arrest  uit 2002. In het eerste arrest bepaalt de 

Hoge Raad dat, gelet op het reparatoire karakter van de 

ontnemingsmaatregel, dient te worden uitgegaan van het 

voordeel dat de veroordeelde in de concrete omstandigheden 

van het geval daadwerkelijk heeft behaald. In het Zwolsman-

arrest wordt door de Hoge Raad de vermogensvergelijking 

geaccepteerd ; een zeer belangrijke beslissing: het eerste 

themanummer van het BOOM-Nieuws  is dan ook aan deze 

uitspraak gewijd. Deze berekeningswijze is thans niet meer 

weg te denken uit de ontnemingspraktijk. 

Omdat er in ontneming sprake is van bewijslastverdeling, zijn 

er op dit punt ook een aantal belangrijke uitspraken; enkele 

daarvan zijn de uitspraak van de Hoge Raad dat de 

bewijsminima van Strafvordering niet van toepassing zijn op 

de schatting van het voordeel , de beslissing van de Hoge 

Raad dat ontneming op grond van aannemelijkheid of 

voldoende aanwijzingen niet in strijd zijn met het EVRM  

en als laatste wil ik noemen de beslissing van de Hoge Raad 

dat bij de beoordeling van getuigenverzoeken in ontnemings-

zaken het andere bewijsregime een rol speelt. 

Steeds meer wordt onderkend dat conservatoir beslag 

belangrijk is om later een ontnemingsmaatregel te kunnen 

executeren; echter als gevolg van de Bucro-beschikking  

is het moeilijk om beslag te leggen in geval van 

schijnconstructies, terwijl de criminelen steeds meer 

schijnconstructies gaan gebruiken om beslaglegging te 

voorkomen. 

Dit leidt onder meer tot een aanpassing van de wetgeving in 

2003: het conservatoire ‘anderbeslag’ wordt ingevoerd om in 

geval van schijnconstructies toch beslag te kunnen leggen op 

voorwerpen, die de crimineel op naam van een ander heeft 

gezet. 

Een ander knelpunt is het feit dat de rechter er vaak vanaf 

ziet om een betalingsverplichting op te leggen, met name 

indien er geen zicht is op vermogen en er geen sprake is van 

financiële draagkracht. De vrees bestaat daardoor dat de 

vervangende hechtenis die gekoppeld wordt aan de 

betalingsverplichting als een extra straf zal gaan fungeren. 

In de eerste tien jaar is de financiële draagkracht dan ook 

één van de grootste items die bij een ontnemingszitting een 

rol spelen. Bij de aanpassing van 2003 wordt de vervangende 

hechtenis geschrapt en de lijfsdwang ingevoerd, terwijl het 

ook mogelijk wordt gemaakt dat in de executiefase naar de 

draagkracht wordt gekeken. Vanaf dat moment verschuift de 

draagkrachtdiscussie naar de executiefase.

Bij de parketten worden veel hennepzaken gedraaid: het 

eerste “BOOM-rapport", met een standaardberekening 

wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepkwekerijen 

verschijnt in 2005. Dit maakt dat de politie (veel) gemakke-

lijker een ontnemingsrapportage kan opmaken, en daarmee 

aan de vereiste aantallen ontnemingsberekeningen kan 

voldoen. Wel levert dit, zeker in de beginjaren, veel ‘papieren’ 

ontnemingsmaatregelen op, die niet geëxecuteerd kunnen 

Steeds meer wordt 
onderkend dat  
conservatoir beslag 
belangrijk is om later  
een ontnemings maatregel 
te kunnen executeren

1 maart 1993
Invoering ontnemingswetgeving (als verbetering op de Plukze-wetgeving)
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worden omdat de betrokkene niet betaalt en er geen 

vermogensonderzoek is gedaan noch beslag is gelegd. 

Op 1 maart 2007 wordt ontnemingsland opgeschrikt door 

een arrest van het Europese Hof: het Geeringsarrest . 

Diverse advocaten roepen op zitting, dat dit arrest betekent 

dat de Nederlandse wetgeving met betrekking tot ontneming 

niet door de beugel kan: feiten waarvoor niet gedagvaard is 

en die dus niet bewezen zijn verklaard, zouden niet kunnen 

meetellen bij de berekening van het voordeel. Uitspraken van 

rechtbanken verschillen en de onduidelijkheid is groot. Het 

College brengt een brief uit met een uitgebreid ‘stappenplan’ 

en in het “BOOM-Nieuws” worden telkens de diverse 

uitspraken gedeeld. 

Borgers geeft in zijn noot onder het Geeringsarrest al aan 

dat bij zorgvuldig ten laste leggen er niet zo veel aan de hand 

is en ook de Hoge Raad doet in februari 2008  een duidelijke 

uitspraak: het ontnemen van wederrechtelijk verkregen 

voordeel uit (aannemelijk te maken) soortgelijke feiten, is 

niet in strijd met art. 6, tweede lid, EVRM, aangezien in de 

ontnemingsprocedure aan de betrokkene de gelegenheid 

wordt geboden zich te verdedigen. Hiertoe behoort mede de 

gelegenheid aan te (doen) voeren dat en waarom er 

onvoldoende aanwijzingen bestaan dat deze soortgelijke 

feiten door de betrokkene zijn begaan. Weliswaar duikt het 

‘Geeringsverweer’ nog steeds op in zaken, maar naar mijn 

stellige indruk, vrijwel altijd tevergeefs. 

In deze periode speelt ook de zaak Klimop : zowel de straf- 

als de ontnemingszaak hebben een enorm beslag gelegd op 

de capaciteit van zowel de FIOD als het Openbaar Ministerie, 

maar de ontnemingszaken hebben ook tot een aantal beslis-

singen van de Hoge Raad in de klaagschriften procedures 

geleid: o.a. een terechte beslissing tot onthouding van 

stukken betekent ook dat die stukken niet in de klaagschrift-

procedure over het beslag hoeven te worden overgelegd ;  

in diezelfde beschikking gaat het over de proportionaliteit van 

het conservatoire beslag – het in de aanvraag sfo genoemde 

bedrag is daarbij niet beslissend, maar het gaat daarbij om 

het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel 

op het moment van het klaagschrift wordt geschat; 

bevestiging van het marginale karakter van de klaag-

schriftprocedure – in die zin dat niet vooruitgelopen mag 

worden op de uitspraak (in hoger beroep) in de strafzaak . 

Ook ten aanzien van het ‘anderbeslag’ was er een duidelijke 

uitspraak van de rechtbank , echter is het daar niet tot een 

toetsing door de Hoge Raad gekomen. 

Voor de praktijk is de overzichtsbeschikking van de Hoge 

Raad uit 2010  met betrekking tot klaagschriften uitermate 

van belang; deze geeft ook richting aan het beslagleggen 

door het Openbaar Ministerie. In mijn artikel “Wie A zegt, 

moet ook B zeggen”  ben ik hier uitgebreid op ingegaan.

In 2011 is er opnieuw een wetswijziging: ontneming is ‘hot’ en 

de politiek wil graag meewerken aan vereenvoudiging van de 

wetgeving. Deze wetswijziging bestaat uit uitbreiding van de 

verbeurdverklaring; het schrappen van het afkomstvereiste 

uit het ‘ander’-beslag; het vervallen van het sfo-vereiste voor 

ontneming en invoering van het bewijsvermoeden in artikel 

36e lid 3; invoering van de hoofdelijkheid; invoering nader 

SFO én invoering van de mogelijkheid van onderzoek in de 

executie-fase.

De invoering van de hoofdelijkheid is niet onomstreden en  

de Hoge Raad wijst in 2015  een arrest waar opnieuw 

aangeknoopt wordt aan het reparatoire karakter van de 

ontneming. De Hoge Raad geeft aan dat de hoofdelijkheid 

Het wetsontwerp modernisering strafvordering is op dit 
moment in consultatie: er staat opnieuw een aantal 
wijzigingen op stapel, waarbij het uiteraard de vraag is,  
hoe het uiteindelijk in de wet komt

1 maart 1993
Oprichting projectbureau ‘Plukze’
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alleen in uitzonderlijke gevallen een rol behoort te spelen, 

voor het overige blijft de Hoge Raad vast houden aan de 

verdeling zoals aangegeven in het arrest van 2004 . 

Het wetsontwerp modernisering strafvordering is op dit 

moment in consultatie: er staat opnieuw een aantal 

wijzigingen op stapel, waarbij het uiteraard de vraag is, hoe 

het uiteindelijk in de wet komt. De belangrijkste voorstellen 

zijn om het sfo te laten vervallen, voor eenvoudiger zaken 

een afzonderlijke ontnemingsprocedure te laten vervallen en 

een machtiging voor conservatoir beslag voor slechts drie 

maanden te verlenen. 

Ook zijn er voor de toekomst weer diverse uitdagingen die 

verband houden met de steeds ingewikkelder ondermijnings-

zaken: hoe om te gaan met criminele verdiensten binnen een 

(verder) legale onderneming, die deel uitmaakt van een groot 

concern, waarbij deze verdiensten binnen de geldstromen 

van de diverse bedrijven niet meer te volgen zijn? 

Hoe om te gaan met de steeds internationaal wordende 

wereld, waarbij digitalisering een steeds grotere rol speelt? 

We zullen u in komende jaren op de hoogte houden.

1 Mr. C.J. Zweers is werkzaam als officier van justitie bij het 

Functioneel Parket.

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

3 Hoge Raad 28 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1182.

4 Zie hiervoor ook het artikel ‘Waaat? Hadden jullie toen 

geen BOOM-rapport?’ elders in deze uitgave.

5 BOOM-Nieuws nr. 25.

6 HR 7 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD7597.

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

8 HR 25 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8950.

9 Zie hiervoor het artikel van mw. mr. W.B. Gaasbeek elders 

in deze uitgave.

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

11 HR 19 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2319.

12 Zie hiervoor uitgebreid het artikel van J.C.A. Suijkerbuijk 

en G.F. Schouw elders in deze uitgave. 

13 HR 5 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ3723, zie ook  

HR 4 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY4985.

14 HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:139.

15 Rb Haarlem 14 oktober 2009, 

ECLI:NL:RBHAA:2009:BK0219.

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

17 aFPakken nr. 81, maart 2017, update van het artikel 

‘Succesvol optreden tegen klaagschriften beslag’ in het 

themnummer: meer beslag, aFPakken nr 69, najaar 2013.

18 HR 7 april 2015, ECLI:NL:2015:873.

19 HR 7 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8489.
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Wilma Groos  

was in 1992/1993 als programma leider Plukze 

gedetacheerd vanuit het OM bij de directie Politie van het 

Ministerie van Justitie om samen met de wetgevings-

juristen de wetgeving in de praktijk te implementeren. 

“In de tijd dat ik begon als programmaleider Plukze was de 

verwachting van de toen nog Pluzke-wetgeving geheten 

regelgeving hoog gespannen. Het implementatieproject 

bestond uit vier deelprojecten: voor de praktijk zorgen voor 

handboeken, modellen voor de rechtspraktijk en opleidingen 

(deelproject 1 en 2), zorgen voor een cultuuromslag in 

opsporen, vervolgen en berechten door: de oprichting van 

aparte Bureau’s financiële ondersteuning (BFO’s) bij de 

politie; het stellen van targets bij het OM in richtlijnen en het 

zorgen voor aandacht (specialisatie) bij de rechtspraak in 

ontnemingszaken bij grote zaken (deelproject 3). Daarnaast 

was internationale buitgerichte opsporing een belangrijk 

aandachtsveld (deelproject 4). Communicatie in de vorm van 

een landelijke nieuwsbrief en rapportage door het WODC 

was een belangrijk aandachtsgebied in de verandering van 

de cultuur. Buitgerichte opsporing werd gezien als een 

belangrijke aanvulling op het strafrechtelijk sanctiepakket en 

geschikt om voordeel af te romen en de financiële positie van 

de veroordeelde te herstellen naar de situatie vóór de door 

hem gepleegde strafbare feiten, om zo het plegen van straf-

bare feiten minder aantrekkelijk te maken. Ook praktische 

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.

1993
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zaken als: een taxatie- en bewaarmogelijkheid creëren voor  

in het kader van voordeelsontneming inbeslaggenomen 

goederen, beslagrichtlijnen, rente op inbeslaggenomen 

gelden, etc.

Tegenwoordig is buitgericht opsporen en vervolgen meer en 

meer gewoon geworden, maar het is nog steeds een 

specialisme. Het is voor het Openbaar Ministerie, de politie 

en de BOD-en en andere opsporingsdiensten nog steeds een 

uitdaging om bij het klassieke opsporen tegelijkertijd het 

afpakken van wederrechtelijk verkregen voordeel een rol te 

laten spelen in het verhoor, bij de inbeslagneming en bij de 

vraag of en op basis waarvan vervolgd gaat worden.

Wat mij betreft waren de belangrijkste succesfactoren de 

richtlijnen voor het OM voor het aantal maandelijks af te doen 

aantal strafzaken; daardoor verkreeg men ervaring. Nadeel 

was dat aanvankelijk gekozen werd voor eenvoudige zaken 

met weinig voordeel waardoor vooral binnen de rechtspraak 

het gevoel ontstond dat niet de grootste vissen maar de 

“sukkels” werden aangepakt. Een andere belangrijke 

succesfactor was het breed bekend maken en vieren van 

successen. Tenslotte droeg de specialisatie op ontnemings-

gebied van politiemensen, officieren van justitie en rechters 

bij aan de verbetering. 

De grootste belemmeringen die ik zag waren de kennis, 

ingewikkeldheid, cultuur – het was een nieuwe manier van 

opsporen – vervolgen en berechten. Aanvankelijk ontbrak 

vooral civiele kennis op het vlak van beslag bij politie en OM. 

Daarnaast kregen de zaken steeds vaker een internationale 

dimensie waarop ingespeeld moest worden door verdragen, 

internationaal rechtsverkeer en liaisons in diverse landen, 

terwijl dit veel tijd kostte en steeds ingewikkelder werd.

De belangrijkste punten in mijn tijd waren de uitleg van 

toepassing van de ontnemingswetgeving door de Hoge Raad 

in voor de praktijk belangrijke kwesties als: wat zijn wettige 

bewijsmiddelen, waaraan moet de uitwerking daarvan 

voldoen bij de schatting, het draagkrachtbeginsel, de relatie 

hoofdzaak en ontnemingszaak (art. 68 Sr) en de Wet 

verruiming mogelijkheden voordeelsontneming van 2011. 

Ik hoop in de komende 25 jaar mee te maken dat buitgericht 

opsporen en vervolgen in een adem wordt genoemd met 

dadergericht opsporen en vervolgen en dat het geen 

specialisme meer is en dat ook internationaal ontnemen 

makkelijker en sneller gaat.”

1993

11



25 jaar ontnemingswetgeving aFPakken nummer 86 | Maart 2018

Pioniers van het afpakken

1993

Op 1 februari 1992 startte het nieuw opgerichte Bureau Financiële 
Ondersteuning bij de toenmalige Rijkspolitie te ’s-Hertogenbosch.  
Het team bestond uit een Hoofd, twee tactisch rechercheurs (afkomstig van 
de politie), twee financieel deskundigen (afkomstig van de belastingdienst) 
en een administratieve kracht. Dit was de standaard samenstelling van de 
BFO’s die toen her en der in het land opgericht werden.  
Vier mensen uit die beginfase zijn momenteel nog steeds werkzaam binnen 
de financiële opsporing: Hella Goesten, Harry Postma, Kees Voets (allen 
operationeel specialist, werkterrein financieel economisch bij de politie) en 
Martien van Es (teamleider en portefeuillehouder afpakken bij de FIOD).

12
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Beginperiode

Overigens was bij de start van het BFO de ontnemings-

wetgeving nog niet van kracht, want die trad pas in 1993 in 

werking. Dat leverde in die tijd ook meteen problemen op. 

Zowel voor rechters als officieren van justitie was het erg 

wennen. Zij moesten zich als juristen met rekenwerk gaan 

bezig houden en dat was nieuw.

Harry Postma:

“In die tijd draaiden we een onderzoek op een papegaaien-

handelaar, die verdacht werd van de illegale handel in 

beschermde papegaaien. In dat onderzoek ontstond direct 

discussie over de wijze van afpakken. Er was zicht op een 

buitenlandse bankrekening, maar strafrechtelijk? 

Conservatoir beslag bestond toen nog niet en een rechts-

hulpverzoek om beslag te kunnen leggen op die bankrekening 

was lange tijd een punt van discussie. Het was in die 

beginfase echt zoeken naar mogelijkheden, zeker in het 

buitenland, en het OM moest echt over de streep getrokken 

worden om medewerking te verlenen. Toen bleek dat het om 

een miljoen guldens ging, was van enige scepsis van de zijde 

van de officier van justitie overigens geen sprake meer.” 

Kees Voets:

“We werden in het begin ook al meteen “gedwongen” om op 

zoek te gaan naar alternatieven voor de ontneming. Als het 

qua ontneming niet kon, kon de fiscus dan iets voor ons 

betekenen? Of het UWV of de gemeente? Wij hebben de 

integrale aanpak vanaf het begin toegepast: wie had de beste 

papieren en wie kon de hardste klap uitdelen?"

Martien van Es:

“Wat ik me van die papegaaienzaak nog kan herinneren was 

dat de verdachte over de tap de route naar de Belgische bank 

uitlegde. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. 

Toen een collega van ons na de beslaglegging belde dat er 

een miljoen op de rekening was aangetroffen, dachten wij 

nog dat het om Belgische francs ging, maar het bleken 

guldens te zijn. Een mooi en onverwacht succes.“ 

Martien van Es:

“De eerste grote zaak die we draaiden was een onderzoek 

naar de internationale handel in softdrugs. De verdachten 

reden in luxe auto’s, hadden de beschikking over meerdere 

oldtimers en ieder was eigenaar van een grote speedboot.

Tijdens de actiedag hadden we een aantal oldtimers en een 

speedboot niet aangetroffen. Later kregen we een tip van TCI 

dat de auto’s en de boot gestald stonden bij een boer in het 

buitengebied en daarom hebben we alsnog beslag kunnen 

leggen op alle voer- en vaartuigen. 

Dat de strafrechters niet gewend waren aan discussies over 

waardebeslag en eigendomsverhoudingen bleek niet veel 

later, toen een tenaamgestelde van een van de oldtimers 

bezwaar maakte. Ondanks een karrevracht aan aanwijzingen 

dat, hoewel de auto op andermans naam stond, onze 

verdachte eigenaar was van de oldtimer, was tijdens de 

raadkamerprocedure naar aanleiding van het ingediende 

klaagschrift de enige vraag van de rechter of de verdachte 

bezwaar had tegen teruggave van de auto aan de tenaam-

gestelde. Dat had hij natuurlijk niet en jawel hoor: de auto 

moest teruggegeven worden.

Toen een collega van ons na de beslaglegging belde  
dat er een miljoen op de rekening was aangetroffen, 
dachten wij nog dat het om Belgische francs ging,  
maar het bleken guldens te zijn

1993
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In die zaak maakten we ook voor het eerst gebruik van de 

kasopstelling en de vermogensvergelijking in het strafrecht. 

Voor alle zekerheid namen we in het dossier zowel een 

kasopstelling als een vermogensvergelijking op, omdat we 

niet wisten welke berekeningsmethode het meest duidelijk 

was."

Verschillen en overeenkomsten 
met nu

Harry Postma:

“Een groot verschil met het heden is dat we in die begin-

periode veel makkelijker en sneller aan onze informatie 

kwamen. De dossiers die we inleverden waren ook veel 

beperkter van omvang. Om bankafschriften op te vragen 

belde je de officier van justitie en het werd geregeld. Later 

moesten we een klein pv-tje opmaken waarom we de 

bankenafschriften nodig hadden. Tegenwoordig zijn we ik 

weet niet hoe lang bezig voordat we ze in ons bezit hebben en 

dat terwijl de digitalisering ervoor zou moeten zorgen dat 

alles sneller verloopt.”

Hella Goesten:

“Datzelfde geldt voor het opvragen van een factuur bij 

bijvoorbeeld een garagebedrijf. Vroeger belde je op of ging je 

er naar toe en even later had je de factuur die je voor je 

onderzoek nodig had. Tegenwoordig zit alles in de  

computer en hebben we een vordering van de officier nodig. 

Dat maakt dat alles over veel meer schijven gaat en dus 

trager verloopt. 

Wat niet veranderd is, is het feit dat afpakken nog steeds iets 

van de lange adem is. Dat was het toen en dat is het nog 

steeds.” 

Kees Voets:

“Ik ben in 2003 gestart met een onderzoek naar een 

autohandelaar die ervan werd verdacht dat hij via zijn 

autohandel crimineel geld (buitenlandse valuta) voor 

criminelen wisselde. De ontnemingszaak daarin is nog 

steeds niet afgerond. Eind vorig jaar, dus na 14 jaar, hebben 

we in die zaak zelfs nog conservatoir beslag gelegd op een 

pand in Spanje. 

Een lange adem betekent ook dat betrokkenheid van 

rechercheurs en de medewerkers van het Openbaar 

Ministerie bij een zaak noodzakelijk blijft. Als rechercheur 

moet je gewoon betrokken blijven bij je zaak, al duurt het  

20 jaar. Ook volhardende parketsecretarissen zijn daarbij  

van levensbelang. ”

Hella Goesten:

“In de jaren negentig hielden we ons bijna uitsluitend met 

ontnemingzaken bezig, maar nadat witwassen eind 2001  

een zelfstandig strafbaar feit werd veranderde dat en gingen 

we steeds vaker voor de verbeurdverklaring in combinatie 

met witwassen. Ook dat was weer een zoektocht, net zoals 

de ontneming dat in de beginfase was. Dachten we in eerste 

instantie dat we een heel eind zouden komen met de 

witwasindicatoren en een korte klap, inmiddels weten we 

beter. Een witwasonderzoek kost gewoon veel tijd. 

Verdachten leggen steeds vaker een enigszins verifieerbare 

verklaring af, die niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is 

en dat betekent dat wij de zaak ook moeten uitrechercheren. 

Ik kan me nog heel goed herinneren dat we voor het eerst 

geld op grond van artikel 94 van het Wetboek van 

Strafvordering in beslag namen. We kwamen binnen omdat 

we op zoek waren naar wapens, maar vervolgens liepen we 

met een vuilniszak met 600.000 euro aan contanten naar 

buiten.”

Een groot verschil met  
het heden is dat we in  
die begin periode veel 
makkelijker en sneller aan 
onze informatie kwamen

1993
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Kees Voets:

“Ik heb het idee dat we vroeger meer zicht hadden op de 

geldstromen. Mogelijk omdat de euro er toen nog niet was en 

er meer buitenlandse valuta gewisseld moest worden. De 

crimineel heeft natuurlijk ook niet stilgezeten en hij heeft 

geleerd van zijn fouten. Geld gaat tegenwoordig makkelijker 

en sneller de wereld over, zonder dat het fysiek verplaatst 

hoeft te worden. Er is in veel gevallen zelfs geen sprake van 

fysiek geld.”

Harry Postma/Martien van Es:

“Toch worden er nog steeds fikse bedragen aan contant geld 

gevonden en wordt er meer afgepakt dan vroeger. Dat komt 

ook door de aandacht die er tegenwoordig voor afpakken is. 

Het is inmiddels in alle geledingen wel duidelijk dat afpakken 

erbij hoort en dat het niet alleen iets is voor specialisten en 

hobbyisten. Iedereen kan een bijdrage leveren aan afpakken: 

van de collega op straat tot de specialist. En vergeet ook de 

leidinggevenden niet; zij spelen een cruciale rol door actief te 

sturen op het afpakken en collega’s in hun team de ruimte te 

geven om met afpakken aan de slag te gaan.”

Kees Voets/Hella Goesten:

“Tegenwoordig is afpakken veel breder weggezet. Op  

veel meer afdelingen zijn een of meerdere financieel 

rechercheurs werkzaam en er zijn ook veel meer beter 

gekwalificeerde mensen in de organisatie werkzaam.  

Met alleen het benoemen van die functies ben je er echter 

nog niet, het gaat om de daadwerkelijke inzet van die mensen 

ten behoeve van afpakken. 

Ook bij de rechterlijke macht is een duidelijke ontwikkeling te 

zien: waren de rechters in het begin van de jaren ’90 erg 

terughoudend en werden ontnemingsvorderingen met enige 

regelmaat ongemotiveerd afgewezen of de te betalen 

bedragen tot een minimum beperkt, tegenwoordig wordt in 

heel veel zaken met succes afgepakt.” 

Toekomst

Terug- en vooruitkijkend komen we tot de conclusie dat het 

allemaal erg langzaam gaat. De wereld om ons heen gaat 

veel sneller dan wij meebewegen. Daarnaast hebben we met 

afpakken weliswaar flinke stappen gezet maar gebiedt de 

eerlijkheid te zeggen dat het nog zeker geen vanzelfspre-

kendheid is dat aan het begin van ieder onderzoek aan 

afpakken wordt gedacht. En dat is juist van cruciaal belang, 

omdat je dan al zou moeten nadenken wat het qua strategie 

voor je onderzoek betekent. Benader een afpakonderzoek 

niet anders dan een onderzoek naar strafbare feiten en 

overleg vanaf dag een over beide aspecten met het OM.  

We hopen dat dat in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Wat ons ook zou helpen is een overzicht van alle kennis en 

ervaring die er in opsporingsland is met afpakken. Wat heeft 

goed gewerkt, wat niet? Wie heeft welke ervaringen? Best 

practices en worst practices zijn er legio, maar het overzicht 

ontbreekt waardoor we overal in het land steeds weer 

opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Er zijn heel veel 

initiatieven en projecten, maar een totaaloverzicht lijkt te 

ontbreken en dat is heel jammer.

Een ander aspect zijn de afpakresultaten: aan de ene kant 

gaan we steeds meer uit van de gedachte van één overheid, 

maar als het aankomt op de resultaten van een onderzoek 

verdelen we het nog altijd in hokjes. Het is echter voor ons 

totaal niet belangrijk wie er afpakt, als het maar gebeurt. 

Toch zien we bij de verantwoording van resultaten nog steeds 

die hokjesgeest. Geldboete, verbeurdverklaring, ontneming, 

fiscaal beslag of civiel beslag ten behoeve van slachtoffers, 

het maakt niet uit als er maar afgepakt wordt! 

Wat ons ook zou helpen is een overzicht van alle kennis en 
ervaring die er in opsporingsland is met afpakken

1993
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1993
Invoering landelijk ontnemingsoverleg (LOO)

25 jaar ontnemingswetgeving,  
een “civiele” terugblik op het 
anderbeslag
| mr. W.B. Gaasbeek

Omstreeks de inwerkingtreding in 1993 van de Wet tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van 

de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van 

ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en 

andere vermogenssancties kwam ook de eerste civiel 

juridisch adviseur in dienst van het Openbaar Ministerie.  

De civiel juridisch adviseur was destijds verbonden aan het 

Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB). Het 

CABB was gevestigd in Leeuwarden en hield zich bezig met 

het adviseren over en beheer van conservatoir beslag. Het 

CABB was de voorloper van het Bureau Ontnemingswetgeving 

Openbaar Ministerie (BOOM) dat in 1996 als onderdeel van 

het Openbaar Ministerie is opgericht. Het BOOM is in 2013 

ondergebracht bij het Functioneel Parket. 

Nu op het strafvorderlijk conservatoir beslag veel regels uit 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

overeenkomstige toepassing zijn verklaard , was er voor de 

civiel juridisch adviseur genoeg te doen binnen het Openbaar 

Ministerie. Sindsdien zijn de taken van de civiel juridisch 

adviseur ook uitgebreid met vele andere onderwerpen 

binnen het civiele recht. Nu criminelen vermogen steeds 

beter weten te verhullen en mede gelet op digitale 

ontwikkelingen, zoals cryptocurrency, moet de civiel 

juridisch adviseur ook op dergelijke ontwikkelingen kunnen 

inspringen. Daarnaast is er meer aandacht ontstaan voor de 
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1994
Oprichting CABB (Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag)

civiele bevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Op grond 

van deze civiele bevoegdheden kan het Openbaar Ministerie 

zelfstandig als partij een civiele verzoekschriftprocedure 

aanhangig maken. Voorbeelden van een dergelijke civiele 

bevoegdheid zijn de bepalingen ten aanzien van de controle 

van stichtingen (art. 2:297-2:301 BW) en het op 1 juli 2016 in 

werking getreden civielrechtelijk bestuursverbod (art. 106a 

Fw). 

Maar voor deze bijdrage aan het aFPakken-themanummer 

waarin de verruiming van de ontnemingswetgeving van  

1 maart 1993 centraal staat, wil ik toch graag inzoomen op 

een onderwerp waar de civiel juridisch adviseurs nog altijd 

veel mee te maken hebben: het strafvorderlijk conservatoir 

anderbeslag. Het anderbeslag maakt een uitzondering op het 

algemene beginsel dat een schuldeiser zich slechts op de 

goederen van zijn schuldenaar kan verhalen (art. 3:276 BW). 

Indien – kort gezegd – sprake is van een schijnconstructie 

waarbij vermogensbestanddelen van de verdachte zijn gaan 

toebehoren aan een ander met het kennelijke doel de 

uitwinning daarvan te frustreren, kunnen de betreffende 

vermogensbestanddelen op grond van de regeling van het 

anderbeslag toch conservatoir in beslag worden genomen 

ter veiligstelling van het verhaal van een aan de verdachte op 

te leggen geldboete, ontnemingsmaatregel of schade-

vergoedingsmaatregel. De introductie en de later daarop 

gevolgde wijzigingen van het anderbeslag illustreren mooi 

hoe de wensen vanuit een jarenlange ontnemingspraktijk 

kunnen leiden tot aanpassing van de wetgeving. 

Conservatoir anderbeslag

Op 9 januari 1996 wees de Hoge Raad de zogenoemde Bucro-

beschikking.  Dit arrest is van wezenlijk belang geweest 

voor de latere invoering van het strafvorderlijk conservatoir 

anderbeslag. In de Bucro-beschikking stond het volgende 

centraal.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen vier 

natuurlijke personen was conservatoir beslag in de zin van 

artikel 94a lid 2 Wetboek van Strafvordering (Sv) gelegd op 

een woonhuis, een restaurant en een parkeerterrein. De 

natuurlijke personen waren aandeelhouder van Dutch 

Business Trading Inc. (DBT), al dan niet via een tussen-

gelegen vennootschap. Eén van de natuurlijke personen was 

tevens directeur van DBT. DBT was failliet gegaan en de 

curator vorderde in een klaagschriftprocedure als bedoeld in 

artikel 552a Sv opheffing van het beslag, omdat DBT 

eigenaresse van de inbeslaggenomen onroerende zaken 

was. De curator voerde drie beklaggronden aan: 

(1) de onroerende zaken mogen niet in beslag worden 

genomen in verband met de mogelijke ontneming van  

het door haar aandeelhouders en/of bestuurders 

wederrechtelijk verkregen voordeel, omdat DBT niet  

valt te vereenzelvigen met de aandeelhouders en/of 

bestuurders;

(2) de faillissementsboedel lijdt schade door het beslag;

(3) de wet staat conservatoir derdenbeslag op onroerende 

zaken niet toe.

Het klaagschrift werd in eerste aanleg ongegrond  

verklaard, maar de curator stelde vervolgens met succes 

cassatieberoep in. 

De introductie en de later daarop gevolgde wijzigingen  
van het anderbeslag illustreren mooi hoe de wensen  
vanuit een jarenlange ontnemingspraktijk kunnen leiden  
tot aanpassing van de wetgeving 
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1995
Uitvoering executie van alle ontnemingsmaatregelen door CJIB

De Hoge Raad oordeelde in zijn Bucro-beschikking in de 

eerste plaats dat op grond van artikel 718 en 475 Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering, welke bepalingen op grond 

van artikel 94c Sv op het strafvorderlijk conservatoir beslag 

als bedoeld in artikel 94a Sv van overeenkomstige toepassing 

zijn, niet onder derden kan worden gelegd op onroerende 

zaken. Conservatoir derdenbeslag is namelijk slechts 

mogelijk op roerende zaken en vorderingen.

In de tweede plaats oordeelde de Hoge Raad dat conservatoir 

beslag niet kan worden gelegd op vermogen van een 

rechtspersoon ten laste van een natuurlijke persoon enkel 

op de grond dat de verdachte of veroordeelde aandeelhouder 

of bestuurder is van deze rechtspersoon. Aan de vraag onder 

welke omstandigheden een zogenoemde “omgekeerde 

doorbraak” van aansprakelijkheid kan plaats vinden, kwam 

de Hoge Raad niet toe vanwege de simpele reden dat de 

wetgever destijds niet in deze ruime toepassing van het 

strafvorderlijk conservatoir beslag had voorzien. 

Deze “Bucro-problematiek”, zoals de wetgever het noemde, 

onderstreepte de noodzaak om andere middelen te krijgen 

voor het tegengaan van schijnconstructies. Het heeft onder 

meer geleid tot het invoeren van een zelfstandige strafbaar-

stelling van witwassen en de introductie van het 

strafvorderlijk conservatoir anderbeslag in (het toenmalige) 

artikel 94a lid 3 en 4 Sv.  Omdat schijnconstructies ernstig 

afbreuk doen aan de ontnemingsmaatregel, achtte de 

wetgever het wenselijk dat, indien voorwerpen aan een ander 

dan de verdachte zijn gaan toebehoren teneinde de uitwinning 

van een ontnemingsmaatregel te frustreren, daartegen kan 

worden opgetreden.  Het leidde vervolgens op 1 september 

2003 tot de invoering van artikel 94a lid 3 en 4 Sv. 

Om strafvorderlijk conservatoir anderbeslag te mogen 

leggen, moest op grond van artikel 94a lid 3 Sv aan drie 

voorwaarden zijn voldaan:

(1) ten eerste moest het gaan om voorwerpen die onmid-

dellijk of middellijk afkomstig zijn van het misdrijf in 

verband waarmee de geldboete of ontnemingsmaatregel 

kan worden opgelegd;

(2) ten tweede dienden er voldoende aanwijzingen te zijn dat 

die voorwerpen aan de ander zijn gaan toebehoren met 

het doel de uitwinning van de voorwerpen te bemoeilijken 

of te verhinderen, oftewel er moest sprake zijn van een 

schijnconstructie;

(3) ten slotte diende die ander op het tijdstip van het gaan 

toebehoren te hebben geweten of redelijkerwijze te 

hebben kunnen vermoeden dat de voorwerpen van enig 

misdrijf afkomstig waren.

Voor het geval de ander het van misdrijf afkomstige voorwerp 

had “opgesoupeerd” of weggemaakt zonder dat daarvoor een 

ander voorwerp in de plaats was gekomen, heeft de wetgever 

artikel 94a lid 4 Sv geïntroduceerd. De wetgever achtte het 

redelijk in zo’n geval beslag mogelijk te maken op andere 

voorwerpen die toebehoren aan de ander, tot ten hoogste het 

bedrag van de van misdrijf afkomstige voorwerpen. 

Overigens is deze uitbreiding van de beslagmogelijkheid niet 

beperkt tot de situatie waarin het van misdrijf afkomstige 

voorwerp er niet meer is; er kan ook voor worden gekozen 

om, wanneer laatstbedoeld voorwerp er nog is, toch een 

ander voorwerp te beslaan, bijvoorbeeld omdat dat 

gemakkelijker te beslaan of uit te winnen is. Ook waarde-

vermindering van het van misdrijf afkomstige voorwerp kan 

reden zijn om (tevens) een ander voorwerp in beslag te 

nemen, tot in totaal de oorspronkelijke waarde van het van 

misdrijf afkomstige voorwerp. 

In de praktijk bleek al gauw dat de eerste voorwaarde voor 

het leggen van strafvorderlijk conservatoir anderbeslag, het 

zogenoemde afkomstvereiste, een belemmerende factor 

opleverde. Nog daargelaten dat er herhaaldelijk bewijs-

Conservatoir derdenbeslag is slechts mogelijk  
op roerende zaken en vorderingen
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1995
Incassoresultaat: €2,8 miljoen

problemen waren bij het aantonen dat het voorwerp, dat met 

het oogmerk van verhaalsfrustratie aan een ander was gaan 

toebehoren, middellijk of onmiddellijk afkomstig was uit het 

strafbare feit waarvoor de verdachte werd vervolgd, kon hoe 

dan ook geen beslag op voorwerpen worden gelegd die op 

naam van een ander werden gesteld vóórdat het misdrijf in 

verband waarmee het voordeel wordt ontnomen was 

gepleegd. Voor het leggen van strafvorderlijk conservatoir 

anderbeslag moest in feite volledig aan de delictsomschrijving 

van witwassen zijn voldaan.  Bovendien is het straf-

vorderlijk conservatoir anderbeslag een verhaals beslag.  

Ook legale vermogenscomponenten kunnen tot verhaal 

dienen en mochten dus niet buiten beschouwing blijven.

Op 1 juli 2011 werd daarom de wetgeving omtrent het 

strafvorderlijk conservatoir anderbeslag gewijzigd, in die zin 

dat vanaf dat moment niet meer aan het afkomstvereiste 

hoefde te worden voldaan. Gesteld kan worden dat het 

strafvorderlijk conservatoir anderbeslag eerst toen een echt 

geschikt middel is geworden om schijnconstructies te 

bestrijden.

Executoriaal anderbeslag

In de praktijk was echter nog een lacune in de regeling van 

het anderbeslag zichtbaar geworden. De bedoeling van de 

wetgever om effectief schijnconstructies te bestrijden leek te 

impliceren dat het anderbeslag ook kon worden gelegd op 

het moment dat de geldboete en ontnemingsmaatregel 

onherroepelijk waren geworden oftewel in de executoriale 

fase zonder dat daaraan een conservatoir anderbeslag 

vooraf was gegaan. In de praktijk werd destijds daarom  

ook anderbeslag gelegd in de executoriale fase. In een 

civielrechtelijk executiegeschil (een kort geding) dat door  

een derde, op wiens boerderij executoriaal anderbeslag was 

gelegd, tegen de Staat der Nederlanden aanhangig was 

gemaakt, besliste het gerechtshof Amsterdam bij arrest van 

14 juli 2009 dat de wet niet voorziet in de mogelijkheid van 

executoriaal anderbeslag.  Artikel 575 (oud) Sv, waarin de 

executie van voorwerpen is geregeld die niet conservatoir in 

beslag genomen zijn, had volgens het hof uitsluitend 

betrekking op voorwerpen van de veroordeelde zelf.

De wetgever heeft vervolgens op 14 april 2010 een Nota van 

Wijziging ingediend in het kader van het reeds bij de Tweede 

Kamer aanhangig gemaakte wetsvoorstel tot verruiming van 

de mogelijkheden van voordeelontneming.  Aan artikel 575  

lid 1 Sv werd een zin toegevoegd: “Verhaal kan mede worden 

genomen op voorwerpen als bedoeld in artikel 94a, derde en 

vierde lid, die niet reeds voor het onherroepelijk worden van 

het vonnis of arrest in beslag zijn genomen.” Daarmee kreeg 

het executoriaal anderbeslag alsnog een wettelijke basis. 

Tot slot

Het strafvorderlijk conservatoir anderbeslag heeft – na de 

introductie van het conservatoir slachtofferbeslag in artikel 

94a lid 3 Sv – inmiddels zijn plekje gevonden in artikel 94a lid 

4 en 5 Sv. De civiel juridisch adviseurs krijgen, als gezegd, 

met enige regelmaat vragen over de vatbaarheid van 

voorwerpen voor strafvorderlijk conservatoir anderbeslag. 

Van belang om op te merken is dat soms op basis van de 

feiten en omstandigheden van het geval ook kan worden 

volstaan met een beslag op de voet van artikel 94a lid 2 Sv. 

Zo betekent bijvoorbeeld het enkele gegeven dat een auto op 

naam is gesteld van een ander dan de verdachte nog niet 

automatisch dat strafvorderlijk conservatoir anderbeslag zou 

moeten worden gelegd. Een kentekenregistratie heeft 

immers zakenrechtelijk geen betekenis. Indien het echter 

Het doorbreken van een schijnconstructie met betrekking 
tot een onroerende zaak is alleen mogelijk langs de weg 
van anderbeslag
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1 mei 1996
CABB verandert in BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) als zelfstandig onderdeel van het OM

gaat om een onroerende zaak die op naam van een ander in 

het Kadaster is ingeschreven, moet altijd voor de weg van het 

anderbeslag worden gekozen. Dit heeft ermee te maken dat 

de Hoge Raad de tenaamstelling van onroerende zaken van 

doorslaggevend belang acht voor beantwoording van de 

vraag wie de eigenaar van de onroerende zaak is. Het 

doorbreken van een schijnconstructie met betrekking tot een 

onroerende zaak is daarom alleen mogelijk langs de weg van 

anderbeslag. 

Daarnaast merken de civiel juridisch adviseurs in hun 

praktijk dat de mogelijkheid van anderbeslag op andere 

voorwerpen van de ander dan het voorwerp dat 

oorspronkelijk met het oogmerk van verhaalsfrustratie aan 

de ander is gaan toebehoren (artikel 94a lid 5 Sv) nog wel 

eens onderbelicht blijft. Zeker in het geval dat het 

oorspronkelijke voorwerp is weggemaakt of lastig is te 

beslaan, kan deze mogelijkheid uitkomst bieden.

Inmiddels zijn er ook internationale ontwikkelingen op het 

gebied van anderbeslag. Daar waar Nederland aanvankelijk 

voorop liep bij het introduceren van de mogelijkheid van 

anderbeslag, dienen inmiddels ook andere Europese landen 

op grond van een Europese Richtlijn (2014/42/EU) van 3 april 

2014 het anderbeslag in hun wetgeving op te nemen. 

De civiel juridisch adviseurs van het Functioneel Parket zijn 

beschikbaar voor overleg over kwesties van anderbeslag, 

maar uiteraard ook over andere civiele vraagstukken die  

– kort gezegd – in strafzaken kunnen spelen. De civiel 

juridisch adviseurs vervullen niet alleen een adviesfunctie 

binnen de organisatie van het Functioneel Parket, maar ook 

voor de andere parketten en de opsporing. Het team van 

civiel juridisch adviseurs wordt op dit moment gevormd  

door Inge Gaasbeek (FP Amsterdam), Felice van Peski  

(FP Rotterdam), Remco Joustra en Martijn Scheffers (beiden 

FP Zwolle). 

1  Mr. W.B. (Inge) Gaasbeek is werkzaam als civiel juridisch 

adviseur bij het Functioneel Parket.

2  De eerste civiel juridisch adviseur was mr. H.G. Punt.

3  Het BOOM als zodanig bestaat niet meer, maar vanaf 2013 

maken de afpakspecialisten deel uit van het Domein 

Afpakken van het Functioneel Parket.

4  Zie art. 94c Sv.

5 HR 9 januari 1996, NJ 1998/591. 

6  Vanaf de invoering van het strafvorderlijk conservatoir 

slachtofferbeslag op 1 januari 2014 in een nieuw artikel 

94a lid 3 Sv zijn de bepalingen over het strafvorderlijk 

conservatoir anderbeslag verplaatst naar artikel 94a lid 4 

en 5 Sv.

7 Kamerstukken II 2001-2002, 28 079, nr. 3, p. 17-18.

8 Kamerstukken II 2001-2002, 28 079, nr. 3, p. 20-21.

9 Kamerstukken II 2009/10, 32 194, nr. 3, p. 11.

10  Hof Amsterdam 14 juli 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ7370.

11  Kamerstukken II 2009/10, 32 194, nr. 7.

12  Zie voorts nog het arrest HR 15 april 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BO9629 dat is gevolgd op het 

cassatieberoep dat de Staat had ingesteld tegen 

genoemde uitspraak van het Amsterdamse hof van 14 juli 

2009. De Hoge Raad bevestigde daarin dat artikel 575 Sv 

niet in een voldoende wettelijke basis voorzag, terwijl een 

dergelijke wettelijke basis op grond van het 

legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv wel is vereist.

13  HR 19 februari 2008, NJ 2008/339, 

ECLI:NL:HR:2008:BA7675.

14  Zie in dit verband het artikel van mr. J.G.A. Hennekam in 

dit nummer van aFPakken.

15  Op dit ogenblik is er een vacature voor een civiel juridisch 

adviseur op de vestiging Den Bosch.
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September 1996
Verschijnen eerste BOOM-Nieuws

Paul Everaars 

(vanaf 1996 directeur van het BOOM): 

“In september 1993 ben ik als officier van justitie gaan 

werken bij het AP Rotterdam en kreeg ik daarbij vrijwel 

direct de zogenaamde plukze portefeuille van de wetgeving 

die enkele maanden daarvoor was ingevoerd. Ik heb 

geprobeerd de collega’s te stimuleren om gebruik te maken 

van de wetgeving door samen met het Bureau Financiële 

Ondersteuning van de politie (BFO) interne cursussen te 

geven en een werkboek te maken. Het was een “hell of a job” 

om collega’s te motiveren. Veel juristen hebben angst voor 

cijfers en ik heb menig argument moeten aanhoren waarom 

in DIT GEVAL ontneming niet aangewezen was. Dat gold 

overigens voor de politie evenzeer. 

Toen ik in 1996 de eerste directeur van het BOOM werd, heb 

ik dat vervolgens landelijk ervaren. Uiteindelijk is het een 

kwestie van frapper toujours, waarbij op een gegeven moment 

wel de beslissing is genomen om eigen officieren van justitie 

aan te trekken om sommige ontnemingszaken zelf te gaan 

doen. Sowieso was het in het begin pionieren. Ik heb mij zelf 

actief bezig gehouden met de organisatie van cursussen voor 

het OM, het sluiten van beheerovereenkomsten voor beslag 

met Domeinen en het maken van de eerste ontnemings-

richtlijn voor het OM met de daarbij behorende afstemmings-

afspraken met fiscus en verzekeraars. Met de fiscus 

moesten ook afspraken worden gemaakt over de rente-

vergoeding over gelegd conservatoir beslag op geld. Het 

daadwerkelijk ontnemen is tot ik ben weggegaan in 2001 een 

moeizaam verhaal gebleven om de redenen zoals ik die al 

heb aangegeven. Naar mijn mening werd er wel een beetje 

een onredelijke druk op het OM gelegd omdat direct financiële 

resultaten werden verwacht, terwijl die resultaten er pas zijn 

op het moment dat je een onherroepelijke uitspraak hebt 

geëxecuteerd natuurlijk. Die moeizame start was er overigens 

ook in andere landen, waar het BOOM contact mee had. De 

ervaringen waren gelijkluidend . Het was en is een zaak van 

lange adem. Ik had overigens verwacht dat het sneller zou 

gaan met name omdat vanuit politie en OM sterk op deze 

wetgeving was aangedrongen. De uitvoering blijft uiteindelijk 

altijd het moeilijkste van een traject, blijkt maar weer.

Ik hoop voor de komende 25 jaar dat er vanuit de leiding 

telkens weer wordt geëist dat aandacht wordt besteed aan  

de ontnemingskanten van een zaak en dat men niet loslaat. 

De financiële en ontnemingsdeskundigheid moet daarbij wel 

geborgd worden zowel bij OM als bij de politie.”

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.
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Bernard Streefland  

(vanaf 2001 directeur van het BOOM):

“In 1997 ben ik bij het BOOM betrokken geraakt. Eerst als 

teamleider van het toen nog op te richten Boom Advies Team. 

Dat was een zogenaamd multidisciplinair team waarin eerst 

twee accountants zaten en een civilist. Later werd dit 

uitgebreid met officieren van justitie en nog weer later ook 

met een internationale medewerker, etc. Dat was in feite het 

begin van het werken in regio’s. Een accountant werkte voor 

de noordelijke regio en een accountant werkte voor de 

zuidelijke regio. En zo ging het later ook met de civilisten. 

Vanaf 2001 was ik directeur bij het BOOM. In die tijd werd aan 

de ontnemingsrichtlijn toegevoegd dat in zaken boven een 

bepaald bedrag of in mediagevoelige zaken bijstand van het 

BOOM advies team verplicht was. Het was een uitdaging om 

alle parketten zo ver te krijgen. Ik heb als directeur van het 

BOOM menig (hoofd)officier van justitie moeten bezoeken om 

hem op die richtlijn te wijzen.

Bovendien speelden in die tijd allerlei min of meer specta-

culaire zaken in de media, zoals bijvoorbeeld de Zwolsman 

zaak. Dure inbeslaggenomen auto’s waren niet van het 

journaal en de mediarubrieken af te slaan.

Er kwam een richtlijn dat iedere officier van justitie minimaal 

10 keer per jaar een ontnemingszaak moest doen. Om die 

richtlijn te halen werd er ook afgepakt in zaken waarin 

nauwelijks verhaal was. Gelukkig is die richtlijn op een 

gegeven moment ook weer losgelaten. 

Voor de komende 25 jaar hoop ik dat men groots inzet op de 

executie en op de internationale samenwerking. Het 

internationale Carin platform – met diverse afpakspecialisten 

uit diverse landen – werd in mijn tijd opgericht en bestaat 

inmiddels al zo’n 12 jaar.”

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.

1 januari 2001
Eerste BOOM officier van Justitie voor behandeling ontnemingszaken
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1 september 2003
Verruiming ontnemingswetgeving (introductie SFO, anderbeslag en de toepassing van lijfsdwang)

‘Waaat?! Hadden jullie toen 
geen BOOM-rapport?’
25 jaar voordeel berekend
| I.R. Beerdsen RA, drs. M.R. van Diggelen RA, E.A.H. Weustenraad RA 
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22/23 september 2004
Eerste internationale CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) bijeenkomst in Den Haag

Algemeen

Vertellen over vroeger levert soms geschokte reacties op. 

Probeer een jongere, geboren in de huidige eeuw, maar eens 

uit te leggen dat er een tijd was waarin je je vriendinnen 

belde met de huistelefoon en brieven op papier schreef. 

Verwacht een ‘Waaat?! Hadden jullie toen geen mobiele 

telefoon?’ en medelijdende blikken. 

Terugkijken naar de voordeelberekening, 25 jaar geleden, 

kan eenzelfde gevoel van vervreemding opleveren. We 

rekenden in een wereld waarin de periodeberekening geen 

uitgemaakte zaak was en waarin we niet beschikten over een 

BOOM-rapport Hennepkwekerijen. Wat moest er nog veel 

worden uitgekristalliseerd!

In dit artikel beschrijven we die ontwikkelingen die naar onze 

mening een belangrijke stempel hebben gedrukt op het 

berekenen van wederrechtelijk verkregen voordeel in het 

kader van artikel 36e Sr. 

Berekening per delict

Opbrengsten

In een aantal arresten  heeft de Hoge Raad vanaf de 

negentiger jaren twee belangrijke uitgangspunten bepaald 

voor de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Samengevat vond de Hoge Raad in deze arresten dat, 

vanwege het reparatoire karakter van de ontnemings-

maatregel, bij de bepaling van het wederrechtelijk verkregen 

voordeel moet worden uitgegaan van het voordeel dat 

betrokkene in de concrete omstandigheden van het geval 

daadwerkelijk heeft behaald. Daarnaast besliste de Hoge 

Raad dat het moment van voltooiing van het delict bepalend 

is voor de omvang van het voordeel. Latere omstandigheden 

zijn daardoor niet relevant. Dus of betrokkene het voordeel 

nu heeft opgemaakt door bijvoorbeeld een exorbitante 

levensstijl, heeft weggegeven of weggegooid, of het voordeel 

is kwijtgeraakt door diefstal of een ongelukkige investering: 

zulke omstandigheden beïnvloeden de hoogte van het te 

ontnemen voordeel niet. 

Andere belangwekkende uitspraken, die met name zien op 

de opbrengstenkant in een transactieberekening, waren:

• Onder het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt niet 

alleen het voordeel begrepen dat direct is verkregen uit 

het begaan van de (bewezen) strafbare gedragingen. 

Hieronder valt ook het daadwerkelijk genoten voordeel in 

het geval dat het strafbare feit op zichzelf niet direct 

voordeel oplevert, maar er kennelijk toe strekt en 

geëigend is om uiteindelijk voordeel te genereren. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de handelaar in verdovende 

middelen die werd vervolgd en veroordeeld voor het 

transporteren van verdovende middelen .

• Het wederrechtelijk verkregen voordeel kan ook bestaan 

uit vorderingen op afnemers .

• De opbrengst van gestolen goederen wordt gebaseerd op 

de voor de verdachte meest gebruikelijke afzetmarkt .

• Bevindingen over een bepaalde periode mogen worden 

toegepast op een langere periode als deze bevindingen 

representatief zijn voor de langere periode . In de 

jurisprudentie wordt deze methodiek ook wel aangeduid 

als ‘extrapolatie’.

25 jaar geleden rekenden we in een wereld waarin de  
periodeberekening geen uitgemaakte zaak was en waarin we  
niet beschikten over het BOOM-rapport Hennepkwekerijen
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2004
Incassoresultaat: € 10,5 miljoen

Tot slot mag het BOOM-rapport uit 2005 met daarin een 

standaardberekening voor hennepkwekerijen niet ontbreken 

in dit overzicht. Een prachtig instrument voor de rechercheur, 

en inmiddels volledig ingebed in de ontnemingsjurisprudentie. 

Na de eerste editie in 2005 is dan ook elke vijf jaar een 

geactualiseerde versie van het rapport gepubliceerd met 

onder andere een update van de normen.

Kosten

Het uitgangspunt van de ontnemingswetgeving dat 

betrokkene teruggebracht moet worden in dezelfde 

vermogenspositie van voor het plegen van het delict, heeft tot 

gevolg dat kosten in aftrek kunnen worden gebracht op de 

opbrengst. Een groot deel van de argumenten van de 

verdediging was dan ook gericht op een ruime mate van 

aftrek van kosten, dit met wisselend succes. Onderstaand 

wat sprekende voorbeelden:

• In 1994 trekt de rechtbank Maastricht de inkoopkosten van 

de drugshandel af (en schat die op basis algemene 

ervaringscijfers op 75% van de opbrengst), terwijl in 

datzelfde jaar de rechtbank Rotterdam geen inkoopkosten 

in mindering brengt nu dit soort kosten op hun beurt ook 

weer betrekking hebben op verboden handelingen. 

• Ook in 1994 is de rechtbank Den Bosch van mening dat de 

kosten van de in beslag genomen partij drugs niet op het 

voordeel in aftrek kunnen worden gebracht nu betrokkene 

zich bewust moet zijn geweest van het strafbare karakter 

van het drugsbezit, terwijl dezelfde rechtbank in dat jaar 

de betalingsverplichting verlaagt naar nihil nu onvoldoende 

vast staat dat betrokkene na aanschaf van een nieuwe 

partij drugs nog de beschikking heeft over het voordeel. 

• Mocht over het voordeel inkomstenbelasting betaald zijn, 

geeft het Hof Leeuwarden in 1995 aan dat nu het voordeel 

niet meer bedraagt dan die betaalde belasting er geen 

voordeel meer is, maar oordeelt de rechtbank Groningen 

in 1998 dat betaalde inkomstenbelasting niet voor aftrek in 

aanmerking komt.

• In 1996 wordt door het Hof Den Bosch aangegeven dat de 

kosten met betrekking tot een hennepkwekerij naar 

evenredigheid over de geslaagde en de in beslag genomen 

kweek afgetrokken mogen worden. In 1998 trekt de 

rechtbank Den Bosch de gehele investeringskosten af, 

terwijl in 1999 de rechtbank Middelburg weer aangeeft dat 

nu de investeringskosten zijn gemaakt teneinde over een 

langere periode te worden terugverdiend, de kosten 

moeten worden verdeeld over die periode. 

• Een bijzondere uitspraak in 1998 van de rechtbank Den 

Bosch waarbij, nu betrokkene met de handel in softdrugs 

in zijn levensonderhoud voorzag, het voordeel verlaagd 

wordt met de maandinkomsten van NLG 4.000, NLG 48.000 

op jaarbasis.

• In een uitspraak van de Rechtbank Breda in 2004 werden 

de aankoopkosten van de door de overvaller aangeschafte 

wapens in mindering gebracht op de opbrengsten. Dit 

leidde destijds tot veel commotie. In hoger beroep 

bepaalde het Hof Den Bosch dat deze kosten weliswaar  

in directe relatie staan tot het delict maar dat zij voor 

rekening van veroordeelde dienen te blijven en derhalve 

niet in mindering worden gebracht op het voordeel. Deze 

uitspraak bleef in stand na cassatie . 

Uit bovenstaande bloemlezing blijkt wel dat er in de 

beginjaren van het ontnemen een zekere willekeur in de 

aftrek van kosten bestond. Als betrokkene kon je geluk of 

pech hebben. Gelukkig heeft de Hoge Raad vrij snel 

duidelijkheid gebracht en in een aantal arresten de aftrek 

van kosten duidelijk gedefinieerd. Voor aftrek van kosten 

komen in aanmerking:

• Kosten in directe relatie tot de voltooiing van het gepleegde 

delict ;

• Alleen kosten die niet gemaakt zouden zijn, als de 

strafbare feiten niet waren gepleegd ;

• Kosten die daadwerkelijk door betrokkene gemaakt  

(lees: betaald) zijn ;

• Geen voordeel, dan geen aftrek van kosten, want niet in 

directe relatie tot delict waarvoor ontnomen wordt ;

• Bij investeringen die meerdere delicten meegaan, komt 

alleen dat deel voor aftrek in aanmerking dat tot opbrengst 

heeft geleid .
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Het gaat dus om kosten die niet zouden zijn gemaakt indien 

het strafbare feit niet was gepleegd, ofwel alleen die kosten 

die extra gemaakt zijn ten behoeve van de voltooiing van het 

strafbare feit .

Met betrekking tot de aftrek van de betaalde inkomsten-

belasting heeft de Hoge Raad reeds in 1998 bepaald dat de 

rechter bij de bepaling van het wederrechtelijk verkregen 

voordeel geen rekening dient te houden met belastingheffing. 

De Hoge Raad heeft de relevante overwegingen in dit arrest 

recent herhaald. 

Periodeberekening

Naast de transactieberekening kan aan de hand van de 

uitgaven van betrokkene een totaalvoordeel worden 

berekend over een langere periode, waarin het aannemelijk 

is dat meerdere delicten gepleegd zijn, maar deze delicten 

niet individueel kunnen worden benoemd. Dit gebeurt aan de 

hand van een kasopstelling (en ook vermogensvergelijking). 

Deze methode, die is ‘geleend’ van de Belastingdienst, is niet 

zonder slag of stoot in de ontnemingspraktijk erkend. 

Advocaten maakten er bezwaar tegen omdat de methode in 

strijd zou zijn met de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 

EVRM. In 2002 sprak de Hoge Raad het verlossende woord, 

zowel ten aanzien van de kasopstelling  als de vermogens-

vergelijking . Beide methoden zijn acceptabel, mits 

beredeneerd aan de hand van wettige bewijsmiddelen en 

opgesteld door een gekwalificeerd persoon, en de betrokkene 

voldoende gelegenheid heeft zijn zienswijze op de berekening 

aannemelijk te maken. 

Daarna zijn nog aanvullingen op de periodeberekening 

gevolgd, zowel in de jurisprudentie als in de wet. 

Zo heeft de Hoge Raad  in 2004 nog de zogenoemde 

‘abstracte methode’ erkend, die in feite een soort sterk 

vereenvoudigde kasopstelling is waarin enkele investeringen 

voor onderschepte partijen zijn verwerkt. In aansluiting 

daarop heeft het Hof Amsterdam  in 2010 geoordeeld dat 

criminele uitgaven  voor geslaagde delicten, (die dus 

voordeel hebben opgeleverd), gelet op het risico van 

dubbeltelling niet als uitgaven in de kasopstelling verwerkt 

kunnen worden. 

Samengevat kunnen alleen consumptieve uitgaven, die zien 

op de besteding van eerder behaald voordeel (de aanschaf 

van auto’s, boten, onroerend goed, vakanties, restaurant-

bezoek, kleding, levensonderhoud, etc.), in de kasopstelling 

betrokken worden. Uitgaven ten behoeve van onderschepte 

partijen zijn in feite consumptieve uitgaven geworden die niet 

meer tot voordeel kunnen leiden en kunnen daarom ook in de 

kasopstelling verwerkt worden. 

De aanvulling in de wet ziet op de introductie van het 

bewijsvermoeden per 1 juli 2011, dat toegepast kan worden 

indien de betrokkene is veroordeeld voor een (wettelijk 

omschreven) vijfde geldboetecategorie feit. Het bewijs-

vermoeden behelst dat het vermogen dat de veroordeelde in 

de zes jaar, voorafgaand aan het plegen van voornoemd vijfde 

geldboetecategorie feit, heeft opgebouwd en de uitgaven die 

hij in die periode heeft gedaan en waarvoor geen legale 

herkomst/inkomsten kunnen worden vastgesteld, 

wederrechtelijk is verkregen  . Het bewijsvermoeden wordt  

in de praktijk ofwel weinig toegepast (een ‘klassieke’ 

kasopstelling – ook voorafgaand aan de periode van 6 jaar- 

blijft immers onverminderd bruikbaar), ofwel leidt niet tot 

discussie, dit gelet op het gegeven dat er weinig tot geen 

jurisprudentie over bekend is.

Wat in 1993 begon met  
een nieuwe wet is  
na 25 interessante 
ontnemingsjaren 
uitgegroeid tot een 
praktisch systeem van 
voordeelberekening
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Diverse onderwerpen

Ontbreken administratie

Voor de betrokkene die zich tegen de voordeelberekening  

van het OM verweerde met ongestaafde beweringen en 

veronderstellingen en daarbij geen administratie kon 

overleggen, was de conclusie van de AG in 2004 duidelijk.  

Het niet bijhouden en documenteren van de financiële handel 

en wandel, ook al was een administratie nu eenmaal niet 

gebruikelijk in criminele kringen, kon niet aan het OM 

worden tegengeworpen . 

Toerekenen

Het berekenen van voordeel is één ding, maar daar ben je er 

soms nog niet mee in een ontnemingszaak. Zeker in fraude- 

en milieuzaken, waarin naast natuurlijke personen ook 

rechtspersonen verdachte kunnen zijn, kunnen problemen 

ontstaat wanneer de rechtspersoon die het voordeel in 

eerste instantie heeft verkregen, niet degene is tegen wie je 

je ontnemingsvordering zou willen richten. Hier kunnen 

allerlei redenen voor zijn, zoals: de rechtspersoon is 

inmiddels failliet of heeft geen vermogen waar beslag op 

gelegd kan worden, de rechtspersoon is wel verdachte maar 

wordt niet vervolgd wegens capaciteitsproblemen of omdat 

het een buitenlandse rechtspersoon is. In dat geval is het 

onder omstandigheden mogelijk het voordeel toe te rekenen 

aan een ander (natuurlijke of rechtspersoon) dan degene die 

het voordeel in eerste instantie verkregen heeft . De  

Hoge Raad accepteerde in het zogenoemde Jacob-arrest  

de redenering van het Hof Leeuwarden 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. Wanneer gekozen wordt voor toerekening moeten 

deze aspecten in de ontnemingsrapportage uitgewerkt 

worden. 

Inspiratierapporten en de Q&A voor de berekening van  

het wederrechtelijk verkregen voordeel

Omdat in de praktijk vaak vragen leven als ‘kan ik een 

standaard rapportage krijgen’ en ‘hoe kan ik specifieke 

problematiek helder in het ontnemingsrapport naar voren 

brengen’, zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden een 

aantal inspiratierapporten  opgesteld door de forensisch 

accountants van het Functioneel Parket. Deze rapporten 

kunnen worden gebruikt om ideeën op te doen voor het 

ontnemingsrapport in een specifieke zaak. 

En zeer recent hebben de forensisch accountants van het 

Functioneel Parket een Q&A ontwikkeld waarin veel vragen 

worden behandeld die te maken hebben met de rapportage 

en de voordeelberekening. Deze Q&A zal binnenkort 

beschikbaar zijn voor medewerkers van het OM, politie en 

BOD-en.

Samenvatting

Wat in 1993 begon met een nieuwe wet is na 25 interessante 

ontnemingsjaren uitgegroeid tot een praktisch systeem van 

voordeelberekening. We kunnen terugvallen op verschillende 

berekeningsmethodieken en daarnaast helpt de vaste lijn in 

de jurisprudentie van de Hoge Raad ons bij de keuzes ten 

aanzien van de voordeelberekening. We beschikken over een 

aantal gedegen en zeer bruikbare handleidingen zoals het 

BOOM-rapport Hennepkwekerijen. 

Een mooie oogst waarop we niet alleen met tevredenheid 

kunnen terugkijken, maar waar we ook in de toekomst op 

kunnen bouwen bij het berekenen van het wederrechtelijk 

verkregen voordeel! 
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Hessel Schuth 

(vanaf 2005 tot 2010 directeur van het BOOM): 

“Ik ben ongeveer halverwege de periode van 25 jaren 

ontnemingswetgeving sterk bij het onderwerp afpakken 

betrokken geraakt. Wat is er veel veranderd in die 25 jaren!

Bij mijn start in 2005 als directeur van het BOOM was 

ontnemen een thema voor de liefhebbers. Ondanks dat 

taarten werden beloofd aan officieren van justitie en 

parketten als er 10 ontnemingsvorderingen per persoon per 

jaar werden ingediend, bleek de eerste golf van aandacht 

beperkt resultaat op te leveren. De incasso bleef in de jaren 

rond 2005 steken rond de 10 à 12 miljoen euro. Alle officieren 

van justitie, adviseurs en accountants werkten vanuit huis,  

en het “hoofdkantoor van het BOOM” te Leeuwarden was een 

handjevol mensen groot. Een keer in de maand troffen we 

elkaar in Utrecht, in het OM-huis aan het Oorsprongpark. 

Daar werden altijd inhoudelijk sterke discussies gevoerd.  

Er was daarnaast steeds meer behoefte aan zicht op de 

stand van ontnemingszaken in het land, omdat er steeds 

meer aandacht kwam voor afpakken. Misdaad mag niet 

lonen, werd in mijn herinnering toen weer opgepoetst als 

een van de belangrijkste drijfveren om tegen criminaliteit op 

te treden. Hoewel ik zelf geen specialist op het financieel 

strafrechtelijke terrein was of ben, sprak me vanaf het eerste 

moment de enorme motivatie van de collega’s van het BOOM 

aan. En dat stimuleerde mij weer om op de golven van de 

verhoogde aandacht voor afpakken aan de slag te gaan.

Een sleutelmoment voor het BOOM en voor mij, en misschien 

ook wel een belangrijk moment voor het hele OM, was een 

OM conferentie in Friesland. Daarbij kreeg het OM ruimte om 

het afpakken op de kaart te zetten. Toentertijd was het 

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.

April 2005
Eerste rapportage ‘Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht’
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incassoresultaat laag, zoals ik hiervoor al noemde, maar het 

potentieel in de vorm van het beheerde conservatoir beslag 

was toen al enorm: circa 600 miljoen euro. Zaken als Klimop, 

Holleeder en Paarlberg speelden op en behoeven geen 

toelichting. Het beslagleggen in deze zaken was een 

belevenis op zich: goede voorbereiding en uitvoering leidde 

tot beslag op grote geldsommen, Ferrari’s en dure 

schilderijen. Deze zaken zijn denk ik het begin van het thans 

breder bestaande besef dat afpakken een kerntaak van het 

OM is. Misdaad mag niet lonen! 

De kosten gaan ook hier voor de baten uit. Voordat we zouden 

kunnen denken aan nog effectiever afpakken, moest in het 

BOOM geïnvesteerd worden. De doorlooptijd van het succes 

van afpakken is namelijk lang en met vele voetangels en 

klemmen bezaaid. Het BOOM is in de jaren vanaf 2006 uitge-

groeid tot in 2010 een organisatie van ca 80 medewerkers, 

verspreid over 5 locaties in het land. De intrede van eigen 

opsporingsambtenaren binnen het OM, onze vermogens-

traceerders, is als een mijlpaal aan te duiden. Het College 

van Procureurs-generaal heeft deze keuzes willen en durven 

maken. 

Er moesten binnen afzienbare tijd een veelvoud aan 

investeringen worden gedaan. We wilden gewoon vooruit  

met het afpakken! Wat we geleerd hebben van de grote 

ontwikke lingen in het afpakken, is dat veel aandacht, sturing, 

nieuwe wetgeving en extra financiën nodig zijn om resultaten 

te kunnen halen. 

Met bewondering heb ik van enige afstand gekeken naar de 

ontwikkelingen van het afpakken vanaf 2010. De incasso-

resultaten zijn gegroeid tot honderden miljoenen en het 

beheerde beslag bedraagt inmiddels veel meer dan  

1 miljard. Maar belangrijker is dat in de publieke opinie ook 

veranderingen zijn opgetreden. Het besef lijkt langzamer-

hand door te dringen, dat misdaad inderdaad niet (altijd) 

loont, en dat zonder onderscheid des (rechts)persoons wordt 

opgetreden, in binnen- en buitenland. Afpakken heeft 

daarmee aan betekenis gewonnen, waarmee een meer 

rechtvaardige samenleving vormgegeven wordt. Nu we voor 

mijn gevoel het omslagpunt gepasseerd zijn, kunnen we 

afpakken een nog vanzelfsprekender plaats in de handhaving 

geven. Niet alleen strafrechtelijk, maar ook via de fiscale 

wegen en door meer de slachtoffers schadeloos te stellen. 

Nieuwe terreinen moeten we blijven verkennen, net zoals 

onze doelgroep dat doet. Op het gebied van de cybercrime 

valt veel ‘afpakwinst’ te boeken, denk ik. Hebben we daarbij 

al in beeld wat de criminele opbrengsten zijn van het hacken 

en gijzelen van (bedrijfs-)computers e.d.?

De recente ontwikkelingen, waarbij patsers en patsertjes 

wederom in de belangstelling komen van politie en fiscus 

juich ik toe. Overal waar ongegeneerd met illegaal verworven 

goederen geshowd wordt, moeten we optreden. Zeker op de 

arrondissementsparketten valt nog wel de nodige winst te 

behalen, in de vorm van meer onderzoeken met (uitsluitend) 

afpakdoelen.

Als ik een voorzichtige balans opmaak van 25 jaren ontne-

mingswetgeving, dan is bij mij het glas halfvol. En dat biedt 

voldoende uitdaging voor de komende 25 jaren, lijkt me.” 

1 juni 2006
Start ‘nieuwe BOOM’ (opening nieuwe vestigingen Zwolle, Rotterdam, Amsterdam en later Den Bosch)
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2006
Introductie vermogenstraceerders bij het BOOM

2006
Incassoresultaat: € 17,5 miljoen

De miljoenenjacht binnen 
het onderzoek Klimop
| G.F. Schouw en J.C.A. Suijkerbuijk
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Het onderzoek Klimop

In september 2006 startte het Functioneel Parket onder de 

codenaam Klimop een strafrechtelijk onderzoek naar wat 

later bleek de grootste vastgoedfraude ooit in Nederland. 

Bouwfonds, Philips Pensioenfonds en de pensioen-

gerechtigden van het Philipsconcern leken slachtoffer te  

zijn geworden van een listige fraude rond de hoofdverdachte 

Jan van V.

Uit dit onderzoek bleek dat een groot aantal verdachten rond 

Van V. betrokken was bij de ontwikkeling van grote vastgoed-

projecten en daarbij had gefraudeerd door rekeningen 

kunstmatig op te hogen of door rekeningen te versturen waar 

geen diensten voor geleverd werden. Het geld kwam 

vervolgens via tussenschakels terecht bij een netwerk van 

verdachten. Daarnaast werden pakketten onroerend goed 

verhandeld voor een tussen partijen overeengekomen prijs, 

wetende dat dit pakket na doorverkoop veel meer op zou 

brengen en waarbij die meeropbrengst via een tevoren 

afgesproken verdeelsleutel onder de verdachten zou worden 

verdeeld.

Het onderzoek Klimop werd vanwege de omvang op drie 

verschillende locaties van de FIOD ondergebracht. FIOD 

Roosendaal kreeg begin 2007 de opdracht om door middel 

van 37 ontnemingszaken het wederrechtelijk verkregen 

voordeel terug te halen bij de verdachten. 

In de vroege ochtend van 13 november 2007 vielen op meer 

dan 50 adressen in totaal ruim 600 FIOD rechercheurs 

binnen. De omvang van de fraude werd na ruim 7 jaren 

speurwerk uiteindelijk berekend op meer dan 200 miljoen 

euro. Naast lange gevangenisstraffen vloeide uiteindelijk 

ruim 170 miljoen terug in de kas van de rechtmatige 

eigenaren. Wat heeft nu binnen dit mega-onderzoek de 

ontneming tot zo’n groot succes gemaakt? Naar onze mening 

was dat enerzijds de onverzettelijke jacht op het vermogen 

en anderzijds het grenzeloze beslag. Wij leggen dat 

hieronder uit. 

De onverzettelijke jacht op het 
vermogen 

Uit het onderzoek bleek, zoals hiervoor al was opgemerkt, 

dat sprake was van een wederrechtelijk verkregen voordeel 

van meer dan 200 miljoen euro. De vraag die daarop volgde 

was waar al die miljoenen waren gebleven? Om hierop 

antwoord te krijgen werd direct vanaf het begin van het 

onderzoek einde 2006 gestart met de zoektocht naar het 

vermogen. Twee rechercheurs waren gedurende die tijd 

dagelijks bezig om aan de hand van de gegevens uit de 

Belastingdienstsystemen, Kamer van Koophandel en open 

bronnen zicht te krijgen op de ondernemingsstructuren van 

verdachten en hun vermogens. 

In maart 2007 werden de eerste resultaten hiervan 

besproken met ‘afpak’officier van justitie Karin Zweers. 

Hoewel de benadeelden weerbare partijen waren besloot zij 

tot het instellen van ontnemingsonderzoeken. Aldus werd de 

zoektocht naar de verdwenen miljoenen voortgezet. De 

uitgewerkte tapgesprekken (in totaliteit 55.000!) werden ook 

met een financiële bril gelezen. Het verwerken van dagelijks 

600 tapgesprekken leverde aanvankelijk te weinig bewijs op.

Daarom werd besloten om ook ‘aanwezig’ te zijn bij heimelijke 

ontmoetingen in hotel Mövenpick in Den Bosch tussen hoofd-

verdachte Van V. en zijn omgekochte kompanen van Philips 

Pensioenfonds. Door de inzet van de OVC-bevoegdheden 

werd het team deelgenoot van hun besprekingen en ideeën. 

Kennis over afpakken 
ontstaat door het te doen

Geen betere afpakopleiding 
dan het Klimoponderzoek

6 februari 2007
Uitspraak Jacob-arrest (toerekening wederrechtelijk verkregen voordeel)

1 maart 2007
Uitspraak Geerings arrest (ontneming bij vrijspraak)
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Door de tap en deze OVC-gesprekken was het team in juli 

2007 ook ‘live’ getuige van de financiële afwikkeling van het 

kantorencomplex aan de Europalaan in Utrecht. Binnen 

enkele seconden werd ruim 3 miljoen euro winst gecasht en 

kon dat bedrag daarna verdeeld worden onder de groep. De 

flessen konden worden ontkurkt op weg naar grootste droom 

van de hoofdverdachten: een groot project op Curaçao van 

300 miljoen. De oplichting van Bouwfonds en Philips kwalifi-

ceerden de hoofdverdachten intussen maar als “kruimelwerk”! 

Het grenzeloze beslag

Nadat al het vermogen van de verdachten en de aan hen 

gelieerde (rechts)personen getraceerd was, bleek dat  

heel veel vermogen zich niet bij de verdachten zelf bevond 

maar inmiddels geparkeerd stond bij niet verdachte 

rechtspersonen en offshore vennootschappen. 

Daarom moest out of the box gedacht worden om al dit 

vermogen onder beslag te krijgen. Termen als “anderbeslag” 

en “vierdenbeslag” kwamen veelvuldig over tafel in de vele 

overleggen met de afpakofficier en de civiel juridisch adviseur 

van het BOOM en later het FP. Veel van het vermogen was al 

verplaatst naar het buitenland. Om op de actiedag toch 

beslag te kunnen leggen op het vermogen in het buitenland 

werd ook de internationaal adviseur ingeschakeld voor 

advies en bemiddeling bij de talrijke rechtshulpverzoeken.

Het succes binnen Klimop was dat reeds op actiedag veel beslag gelegd 
kon worden. Ook na actiedag bleven we op zoek gaan naar nieuw vermogen 
waardoor de verdachten zich opgejaagd voelden. Eén verdachte verklaarde 
tijdens de zitting dat hij het gevoel had levenslang te hebben gekregen. 
Voor ons het compliment dat we ons werk goed gedaan hadden.

6 december 2007
De Raad van Europa besluit tot het oprichten van een internationaal netwerk van Asset Recovery Bureaus (ARO’s) binnen de EU

33



25 jaar ontnemingswetgeving aFPakken nummer 86 | Maart 2018

Uiteindelijk bleek dat voor een succesvolle ontneming in  

37 zaken tegen 19 natuurlijke personen en 18 rechtspersonen 

actie moest worden ondernomen, zoals het leggen van 

conservatoir beslag. 

Nadat alle RC-machtigingen daarvoor waren verleend 

moesten honderden beslagformulieren opgemaakt worden 

die op de actiedag uitgereikt moesten worden aan verdachten 

en aan derden. Voorts moesten alle beslagen worden 

betekend en worden overbetekend. Daarbij was het van  

groot belang om het overzicht hierop niet te verliezen. 

De oplossing was het hiervoor in het leven geroepen 

beslagdossier. Zowel digitaal als fysiek werd per verdachte 

bijgehouden welke beslagen waren gelegd, welke 

formaliteiten waren uitgevoerd en wat de waarde van het 

gelegde beslag was. Op deze wijze kon grip worden 

gehouden op het beslag. Een giga klus waar 2 medewerkers 

2 jaar lang fulltime mee belast waren. Dat was overigens niet 

zonder succes! Na 2 jaar stond de teller op 2 170 miljoen aan 

gelegd beslag, ofwel, het berekende WVV werd voor 82% 

gedekt door gelegd beslag. Voor die tijd een uitzonderlijk 

goed beslagresultaat. Tevens bleek het beslagdossier een 

uitstekend naslagwerk bij de voorbereiding op de vele 

ingediende klaagschriften.

Het eindresultaat

Mede door het vele gelegde conservatoir beslag op actiedag 

kon met 34 verdachten nog voor de behandeling van de 

hoofdzaak in eerste aanleg de ontneming geschikt worden. 

Met de opbrengst uit de schikkingen konden de slachtoffers 

gecompenseerd worden. 

Verder zijn gedurende de ontnemingsprocedure in Klimop de 

7 afpak W’s ontstaan en die nu nog steeds te gebruiken zijn 

voor het vullen van elke afpakparagraaf in een preweger.

1. Wie zijn de verdachten;

2. Wat zijn de delicten;

3. Waar zit het vermogen;

4. Welke afpakinstrumenten zijn in deze beschikbaar;

5. Waarom deze keuze van rechtsherstel;

6. Welke wijze van beslag 

7. Wanneer leg je beslag

Tips en tops

• Schematiseer de geldstromen in de proces-verbalen

• Zoek afstemming tussen de hoofdzaak en ontnemingszaak 

over te vervolgen verdachten om zo goed beslag te kunnen 

leggen op de getraceerde vermogens.

• Houd de eindrapportages op hooguit 30 pagina’s en overleg 

al in voorfase met het OM over de wijze van berekening.

• Wees voorbereid op klaagschriften en documenteer op een 

uniforme wijze het beslag, ga op zoek naar de aanwijzingen 

voor het wetenschaps- en frustatievereiste voor ander-

beslag en leg dit op voorhand vast in processen-verbaal. 

• Leg samen met het OM goede beslagdossiers aan om zo 

grip te houden op de afhandeling van het beslag.

1  Dhr. G.F. Schouw is als vermogenstraceerder werkzaam 

bij het Functioneel Parket. Dhr. J.C.A. Suijkerbuijk is als 

coördinator Expertpoule Afpakken BOD-en en FP 

werkzaam bij FIOD.

2008
Incassoresultaat: € 23,4 miljoen 

2010
Oprichting programmabureau Afpakken
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Dirk ten Boer 
(vanaf 2010 tot 2013 directeur BOOM en vanaf 2013 tot 2016 

domeinverantwoordelijke Afpakken):

“In de zomer van 2009 werd ik door Marc van Nimwegen 

gevraagd om een investeringsvoorstel te schrijven om het 

afpakken van crimineel verdiend vermogen te intensiveren. 

Als een los project – Hessel Schuth was toen nog Directeur 

BOOM – zijn we gestart met het programma Afpakken, dat  

tot doel had afpakken van crimineel vermogen tot standaard 

onderdeel van opsporing en vervolging te maken. Hiervoor 

was oplopend 20 miljoen euro structureel beschikbaar, maar 

moest wel op termijn een return on investment worden 

gerealiseerd van tenminste één op drie. Samen met de reeds 

opgenomen verplichting zou het resultaat moeten zijn dat er 

structureel tenminste 115 miljoen euro crimineel vermogen 

werd afgepakt. 

Na de start van het programma Afpakken ben ik directeur 

van het BOOM geworden en is Yvonne van der Meer 

programmaleider van het programma Afpakken geworden. 

In nauwe samenwerking is veel gediscussieerd en 

uiteindelijk is de investering in het land verricht op grond van 

door de onderdelen ingediende bids. Als iemand een bijdrage 

aan het resultaat wilde leveren, diende men een plan in te 

leveren op grond waarvan dan investeringen konden 

plaatsvinden.

Er waren in ieder geval twee belangrijke succesfactoren.  

De eerste was dat het doel, criminaliteit mag niet lonen, echt 

ging gelden voor alle criminaliteit. Het afpakken was niet 

meer van het BOOM, maar van iedere zaaksofficier van 

justitie of ieder zaaksteam. In alle zaken diende te worden 

afgepakt, en niet slechts in die zaken waarin specialisten 

naar de zaak kijken. De rol van het BOOM veranderde toen 

ook van niet alleen zaken doen naar meer advisering, zeker 

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.

1 november 2010
Eerste aanpassing normen berekening wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij
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ook door de vermogenstraceerders, internationaal juristen, 

civilisten en accountants. 

De tweede belangrijke succesfactor was dat afpakken werd 

gezien als een ketenbrede inspanning. Het maakte niet meer 

uit wie het criminele voordeel afpakte, als het maar werd 

afgepakt. Als het door de Belastingdienst, een bestuurs-

orgaan of door een civiele partij beter gedaan kon worden, 

dan was dat prima. Samenwerking om het doel te bereiken: 

criminaliteit mag niet lonen. 

Naast succesfactoren waren er natuurlijk ook belem-

meringen, of beter uitdagingen, zoals we dat tegenwoordig 

noemen. Een belemmering was bijvoorbeeld dat het toch erg 

veel moeite kostte om het daarvoor aangewezen personeel 

vrij te maken voor deze specifieke taak. De praktijk van alle 

dag leerde dat de capaciteit wegvloeide op het moment dat  

je de capaciteit niet specifiek vrijmaakte en vrij hield. 

Daarnaast trad er door de noodzakelijke verbreding ook een 

verschraling van de specialistische kennis op. Er werden 

zaken afgedaan zonder voldoende kennis en vaardigheid,  

en die leidden dan tot een ongewenst resultaat. 

Een hele belangrijke wijziging was de invoering van het 

strafrechtelijk executie onderzoek. Alhoewel nog niet  

altijd in de praktijk tot volle wasdom gekomen (waar haal  

je de opsporingscapaciteit vandaan? Hoe doe je dat inter-

nationaal?), denk ik wel dat het een belangrijk signaal is.  

Als je veroordeeld wordt, dan zul je ook betalen. Beter is 

natuurlijk in het begintraject dekkend beslag te hebben,  

want dat verlost je van veel executieproblemen. 

Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren hele mooie 

successen hebben gehaald, in kleine en in grote zaken, hoop 

ik dat de verbreding de komende jaren echt vorm gaat 

krijgen. In alle zaken afpakken, dan pas heb je echt resultaat.

Ook hoop ik dat de huidige aandacht voor het beslagproces 

blijvend is. Er wordt op dit moment veel energie gestoken in 

verbetering van het proces. Laat dat beklijven met goed 

resultaat. 

Wat nog niet benoemd is, is de internationale samenwerking. 

Ik heb wel geleerd dat internationale samenwerking van 

bijzonder groot belang is, een belang dat naar mijn mening 

niet voldoende wordt onderkend. Afpakken van crimineel 

vermogen is een internationale aangelegenheid. Dat ik in het 

jaar 2016 voorzitter ben geweest van het CARIN-netwerk 

heeft naar mijn mening veel opgeleverd. Laten we die 

contacten blijvend onderhouden en ik ben ervan overtuigd 

dat we dan miljoenen per jaar meer kunnen afpakken. Dit 

moet dan samen gaan met het verder verbeteren van het 

internationale beslagbeheer, waar momenteel ook hele 

mooie stappen worden gezet.”

Voorjaar 2011
Start landelijk ketenprogramma Afpakken

1 juli 2011
Verruiming wettelijke mogelijkheden voordeelontneming
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2011
Incassoresultaat: € 44 miljoen

2012
Introductie afpakteams

De Nederlandse afpak praktijk heeft 
de afgelopen 25 jaar een behoorlijke 
ontwikkeling doorgemaakt. Aan de 
basis daarvan ligt een op de praktijk 
gerichte wetgeving, een goede 
organisatiestructuur en de juiste 
focus. Op het gebied van afpakken 
heeft men binnen de Europese Unie 
echter ook niet stil gestaan. 

25 jaar geleden werd het in het buitenland vaak maar vreemd 

gevonden als een inbeslaggenomen goed tussentijds moest 

worden vervreemd. Immers, de eigenaar van het goed was 

toch nog niet onherroepelijk veroordeeld? Ook kostte het 

vaak moeite om te voldoen aan een verzoek tot het leggen 

van conservatoir beslag op een goed, dat niet was verkregen 

door middel van het strafbare feit. Zonder duidelijke link met 

het strafbare feit kon vaak naar nationaal recht geen beslag 

worden gelegd op het goed. Als dat goed ook nog eens op 

naam van een ander was geregistreerd was een oplossing 

vaak al helemaal ver te zoeken. Dit is vandaag de dag binnen 

de EU in de meeste gevallen al lang niet meer het geval.

Enkele Europese ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar 

worden hier kort uitgelicht.

Steeds meer uniformiteit 
binnen de Europese Unie
| mr. J.G.A. Hennekam
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September 2012
Start project landelijke beslag autoriteit (LBA)

2012
Introductie Beslagwizard

Betere focus op afpakken

Hoewel met het te Straatsburg gesloten Witwasverdrag van 

de Raad van Europa  sinds 1990 binnen Europa reeds een 

verdragsbasis bestond om aan het buitenland rechtshulp te 

vragen in confiscatieprocedures, heeft de Raad van de 

Europese Unie in 2001 een Kaderbesluit  in het leven 

geroepen waarmee EU-lidstaten werden aangespoord om 

hun wetgeving te harmoniseren zodat aan dit reeds 

bestaande verdrag zoveel mogelijk gevolg kon worden 

gegeven. Aanleiding daarvoor waren o.a. de conclusies van 

het voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere van 

15 en 16 oktober 1999 die – kort gezegd – inhielden dat beter 

moest worden opgetreden tegen georganiseerde criminaliteit 

en het witwassen van geld.

Zo werden de EU-lidstaten reeds aangespoord om onder 

andere hun wetgevingen zoveel mogelijk op elkaar te laten 

aansluiten met betrekking tot de strafbaarstelling van 

witwassen, het samenwerken in waardeconfiscatie 

procedures  en het samenwerken in procedures 

betreffende de confiscatie van opbrengsten van belasting-

schulden (voor zover dit niet via de weg van het belasting-

recht was geregeld). Ook werd de EU-lidstaten opgedragen 

om aan rechtshulpverzoeken, strekkende tot de identificatie, 

opsporing, bevriezing , inbeslagneming en confiscatie van 

vermogensbestanddelen, dezelfde prioriteit te geven als aan 

soortgelijke maatregelen in binnenlandse procedures. Deze 

aansporingen werden door veel lidstaten echter nog teveel 

als vrijblijvend gezien. 

Met de uitvoering in 2010 van het zogenaamde Stockholm 

programma werden binnen de EU meer concrete stappen 

gezet. Dit vijfjarenplan van de JBZ  Raad van de EU was 

onder meer gericht op:

• Het versterken van de samenwerking tussen de Asset 

Recovery Offices (ARO’s), waarover hieronder meer, en  

de uitwisseling van best practises;

• Meer efficiency bij de identificatie en bevriezing van 

crimineel vermogen;

• De versterking van de capaciteit met betrekking tot 

(strafrechtelijke) financiële onderzoeken; 

• Meer coherentie in EU-lidstaten van wetgeving met 

betrekking tot EU-instrumenten.

Harmonisering

Het voert te ver om op alle stappen in te gaan die binnen dit 

programma zijn gezet. Wellicht is de meest in het oog 

springende ontwikkeling binnen dit programma, de 

EU-richtlijn van 3 april 2014 betreffende de bevriezing en 

confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in 

de Europese Unie (Richtlijn 2014/42/EU) die aan het eind van 

het programma is vastgesteld. In deze richtlijn zijn 

minimumvoorschriften vastgesteld ter verdere uitwerking 

van de reeds bestaande Kaderbesluiten en EU richtlijnen die 

betrekking hebben op het leggen van beslag en confiscatie. 

Met deze richtlijn wordt zowel de wetgeving als de praktijk 

met betrekking tot de confiscatieprocedures binnen de EU 

verder geharmoniseerd. De confiscatieprocedures zullen 

daarbij beter aansluiten bij de Nederlandse procedure, die  

in veel opzichten als voorbeeld heeft gediend . Alle 

EU-lidstaten zullen in oktober van dit jaar hun wetgeving en 

organisatie aan deze richtlijn moeten hebben aangepast. Dat 

is nu minder vrijblijvend, omdat de Europese Commissie 

inmiddels sinds 1 december 2014  sancties kan opleggen 

aan lidstaten die niet in de pas lopen. 

Zonder duidelijke link met het strafbare feit kon vaak naar 
nationaal recht geen beslag worden gelegd op het goed
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2012
Incassoresultaat: € 49,7 miljoen

2013
Samenvoeging BOOM en Functioneel Parket

Betere contacten

Eén van de grote uitdagingen bij de internationale rechtshulp 

in confiscatieprocedures was, zeker 25 jaar terug, het vinden 

van de juiste contactpersonen in het buitenland. Als er in de 

aan te zoeken staat al sprake was van strafrechtelijke 

mogelijkheden op het gebied van beslaglegging en 

confiscatie, was het de vraag welke persoon die daarvan ook 

de nodige kennis had in de aan te zoeken staat kon worden 

benaderd. Zeker als daarbij ook heel snel beslag moest 

worden gelegd. Dat was in 2002 de reden voor het oprichten 

van het CARIN-netwerk. Dit netwerk bestaat uit informele 

contacten tussen (Engels sprekende) praktijkmensen die zich 

met confiscatieprocedures bezig houden. Het netwerk was in 

eerste instantie bedoeld om best practises uit te wisselen en 

voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking in 

concrete onderzoeken . Wat het netwerk echter miste was 

een formele basis om operationele informatie uit te wisselen. 

Door de jaren heen zijn vanuit het CARIN-netwerk veel 

aanbevelingen aan de Europese Commissie gedaan die 

hebben geleid tot concrete Europese regelgeving op het 

gebied van confiscatie, zoals onder andere hierboven 

beschreven. Eén van die aanbevelingen was het oprichten 

van een netwerk van Asset Recovery Offices (ARO’s) binnen 

de EU. Met het Besluit van de Raad van Europa van  

6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen 

ARO’s  is daaraan gestalte gegeven. Met de oprichting van 

de ARO’s is het thans mogelijk om operationele informatie uit 

te wisselen met betrekking tot het al dan niet bestaan van 

(crimineel) vermogen . Met het ontstaan van het ARO 

netwerk is het anno 2018 binnen de EU eenvoudiger om snel 

met de juiste contacten in het buitenland te schakelen. 

Van wederzijds vertrouwen naar 
wederzijdse erkenning

Een ontwikkeling binnen de afgelopen 25 jaar die zeker ook 

heeft bijgedragen aan betere samenwerking binnen de EU, is 

de invoering van rechtshulpinstrumenten die gebaseerd zijn 

op het principe van wederzijdse erkenning. Door middel van 

vaste formulieren konden deze instrumenten direct van 

magistraat naar magistraat  worden verzonden, zonder 

tussenkomst van een centrale autoriteit . Daarbij werden 

voor de uitvoering vaste termijnen afgesproken. Ook werd 

voortaan de dubbele strafbaarheid niet meer getoetst, indien 

het strafbare feit waarop het onderzoek betrekking had een 

zogenaamd ‘lijstfeit’  betrof. De ontvangende autoriteit had 

het instrument te erkennen als ware het een nationaal bevel 

tot inbeslagname. Daarbij bestonden er voortaan slechts 

beperkte weigeringsgronden. 

Met deze instrumenten is ook de rechtshulp geharmoniseerd. 

De EU-lidstaten dienden op basis van deze instrumenten de 

verzochte rechtshulp voortaan uit te voeren als ware het een 

onderzoekshandeling in een eigen nationaal, strafrechtelijk 

onderzoek en moesten daaraan dezelfde prioriteit geven. 

Hoewel de wetgeving van de uitvoerende (=aangezochte) 

lidstaat leidend is, moest bij de uitvoering van het instrument 

zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen aan de door de 

uitvaardigende (=verzoekende) lidstaat gewenste procedure. 

Voorbeelden van deze instrumenten zijn het Europees 

bevriezingsbevel (EBB), het certificaat op basis van het 

Kaderbesluit wederzijdse erkenning confiscatiebeslissingen  

(waarmee de executie van onherroepelijke confiscatie-

beslissingen aan andere EU-lidstaten wordt overgedragen) 

en meer recentelijk het Europees onderzoeksbevel (EOB).

Met het ontstaan van  
het ARO netwerk is het 
anno 2018 binnen de EU 
eenvoudiger om snel met 
de juiste contacten in het 
buitenland te schakelen 
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1 januari 2014
Introductie slachtofferbeslag

Met deze instrumenten is getracht om hinderlijke obstakels 

weg te nemen die de internationale samenwerking in 

strafzaken dikwijls in de weg staan, zoals de stroperigheid 

van de uitvoering. Bovendien kunnen lidstaten zich voortaan 

minder gemakkelijk verschuilen achter vertragende 

nationale procedures. 

Blik op de toekomst

De verwachting is dat op korte termijn de wetgeving in de 

EU-lidstaten zal zijn gemoderniseerd. Door de minimum 

standaarden die in de eerder vermelde EU-richtlijn van  

3 april 2014 door de EU zijn vastgesteld, zullen er vanaf het 

eind van dit jaar betere mogelijkheden zijn om in het kader 

van afpakzaken assistentie te vragen aan een andere 

EU-lidstaat . 

Zo zal het onder andere mogelijk zijn om ‘anderbeslag’ te 

laten leggen in andere EU-lidstaten. Daarbij zullen de 

huidige criteria gelden die thans in de Nederlandse 

wetgeving zijn opgenomen. Niet langer zal hoeven te worden 

onderbouwd dat het goed dat door de verdachte op naam van 

een andere (rechts)persoon is geregistreerd, met als doel 

mogelijk verhaal te frustreren, van criminaliteit afkomstig is. 

Ook zal het standaard mogelijk zijn om goederen, die 

daarvoor in aanmerking komen en die op verzoek in andere  

EU-lidstaten in beslag zijn genomen, tussentijds te laten 

vervreemden. De lidstaten zullen bovendien een beslag-

autoriteit in het leven moeten hebben geroepen die kan 

worden benaderd om zo’n verkoop in gang te zetten. Ook zal 

het mogelijk moeten zijn om in een andere EU-lidstaat 

opsporingshandelingen te laten verrichten in het kader van 

een strafrechtelijk executie onderzoek.

De komst van een Europese verordening Bevriezing en 

Confiscatie 

Ondanks de vermelde investeringen hebben het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie gekozen voor 

zwaarder geschut om de samenwerking in confiscatie-

procedures binnen de EU te verbeteren. In de nabije 

toekomst zal bevriezing en confiscatie geregeld zijn in een 

Europese Verordening. Dit (zwaardere) instrument heeft 

directe werking en is voor alle EU-lidstaten bindend in al zijn 

onderdelen. In deze regeling is zowel het in beslag laten 

nemen van goederen in andere EU-lidstaten als het 

overdragen ter executie van een onherroepelijke 

confiscatiebeslissing geregeld. 

Deze verordening, waarvan de tekst inmiddels binnen de  

EU is uit-onderhandeld, gaat verder dan de bestaande 

kaderbesluiten. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om 

exact aan te geven op welke goederen beslag moet worden 

gelegd en waar deze goederen zich exact bevinden. Deze 

eisen worden nog wel voor de toepassing van het Europees 

bevriezingsbevel gesteld, hetgeen in de praktijk een nogal 

beperkend effect heeft. Bovendien zullen op basis van de 

Europese verordening door de aangezochte lidstaat alle 

nationale bevoegdheden moeten worden toegepast die voor 

het opsporen en in beslag nemen nodig zijn. Met een 

Europees bevriezingsbevel wordt daarentegen alleen de 

inbeslagneming geregeld. Indien daarvoor steunbevoegd-

heden moeten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld het 

binnentreden, zal daarvoor een apart rechtshulpverzoek 

moeten worden ingediend. 

Indien er aanwijzingen zijn dat een verdachte in een 

Nederlands onderzoek over vermogen beschikt in een andere 

EU-lidstaat, zal het op basis van deze verordening middels 

een vastgesteld (en vereenvoudigd) formulier voldoende zijn 

om aan die staat te verzoeken om al het vermogen van deze 

persoon op te sporen en in beslag te nemen. Het is dan aan 

de aangezochte staat om daarvoor alles uit de kast te halen. 

De verwachting is dat op 
korte termijn de wetgeving 
in de EU-lidstaten zal zijn 
gemoderniseerd
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1  Mr. J.G.A. Hennekam is werkzaam als internationaal 

strafrechtelijk juridisch adviseur bij het Functioneel 

Parket.

2  Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de 

inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van 

misdrijven (Straatsburg, 8 november 1990).

3  2001/500/JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 

inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, 

bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van 

hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven.

4  Zoals onze procedure betreffende het ontnemen van het 

wederrechtelijk verkregen voordeel.

5  Bevriezing is een algemene term die binnen de EU wordt 

gehanteerd voor wat wij strafvorderlijke ‘conservatoire’ 

en/of ‘klassieke’ inbeslagname noemen. 

6  Deze raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken 

bestaat uit de ministers van Justitie en Veiligheid en/of 

Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese 

Unie. De JBZ raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

7  In mijn eerdere artikel “Nieuwe minimumstandaard 

binnen de EU voor het beslagleggen op en het 

confisqueren van crimineel vermogen”, pag. 16 e.v., 

nummer 77, april 2016 van dit blad wordt hier dieper op 

ingegaan. 

8  Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon,  

1 december 2009, hebben alle EU-lidstaten vijf jaar de tijd 

gekregen om alle bestaande EU instrumenten in de 

nationale wet te implementeren voorzover dat nog niet 

was gebeurd. Die termijn is op 1 december 2014 

verstreken. Vanaf dat moment kan de Europese 

Commissie landen aanspreken indien de wetgeving (en/of 

de uitvoering daarvan) niet in lijn is met de EU kader-

besluiten en/of richtlijnen. De Commissie kan daarbij zelfs 

boetes opleggen die in de miljoenen kunnen lopen.

9  Zie voor meer informatie over dit netwerk het artikel  

“Het Camden Assets Recovery Inter-Agency Network”  

van E.H. van der Steeg in BOOM-Nieuws, nr. 66,  

november 2012, pag. 4 e.v.

10  BESLUIT 2007/845/JBZ VAN DE RAAD van 6 december 

2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale 

bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen 

op het gebied van de opsporing en de identificatie van 

opbrengsten van misdrijven of andere vermogens-

bestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven.

11  Nederland heeft zowel een politieel (pol.aro.irc@politie.nl) 

als een justitieel (just.aro.fp@om.nl) ARO. Het politieel 

ARO kan benaderd worden voor vragen m.b.t. politiële 

informatie uitwisseling met betrekking tot crimineel 

vermogen in het buitenland (binnen de EU + Zwitserland). 

Het Justitieel ARO kan benaderd worden voor alle overige 

vragen op het gebied van internationaal afpakken (dus ook 

buiten de EU).

12  Voor Nederland dient dit wel via de IRC’s te gaan. 

13  Deze ontwikkeling was binnen de EU reeds in gang gezet 

met de invoering van de Overeenkomst, door de Raad 

vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de 

Europese Unie (Brussel, 29 mei 2000) en daarvóór (ten 

aanzien van een beperkt aantal landen) de Schengen 

Uitvoeringsovereenkomst (Schengen 14 juni 1985). 

14  Binnen de EU is een lijst met feiten vastgesteld van meest 

voorkomende delicten die in alle EU-lidstaten strafbaar 

zijn. Deze lijsten zijn in de standaardformulieren 

opgenomen. 

15  Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de toepassing van het 

beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot 

confiscatie.

16  De Duitse ‘afpak’wetgeving is bijvoorbeeld sinds 1 juli 2017 

al gemoderniseerd en in lijn gebracht met deze Richtlijn.

3 april 2014
Nieuwe minimumstandaard binnen de EU voor het beslagleggen op en het confisqueren van (crimineel) vermogen
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Uit de grijze doos

Bij de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving in 1993 

is de functie van beslagbeheer  ontstaan. In het eerste 

BOOM -Nieuws uit 1996 is volop aandacht besteed aan het 

belang van deze schakel in de ontnemingsketen. Destijds 

werd het echter nog ‘beheer bij ontneming’ genoemd.  

Nu, 25 jaar later, is beslagbeheer nog steeds een belangrijk 

onderdeel van de ontnemingsketen en besteden wij in dit 

artikel er opnieuw aandacht aan.

De ontwikkeling van 
beslagbeheer

De functie van beslagbeheer heeft vanaf 1998 een 

professionaliseringsslag gemaakt. Zo wordt in dat jaar het 

eerste systeem om beslag te registeren in het leven 

geroepen, het zogenaamde CEBES , is in dit jaar het 

‘Besluit inbeslaggenomen voorwerpen’ gewijzigd waardoor 

de nadruk kwam te liggen op snelle vervreemding en wordt 

besloten gelden en opbrengsten centraal te beheren. Tevens 

wordt besloten dat rente vergoed zal worden over de 

beslagen gelden die op de bankrekening van het Openbaar 

Ministerie staan en wordt een incasso taakstelling in het 

leven geroepen. Daarnaast ontstaat in deze periode de 

ketengedachte . 

Beslagbeheer: 
Toen, nu & in de 
toekomst
| J. Knobbe

2014
‘BOOM-Nieuws’ wordt ’aFPakken’

2014
Introductie Afpak-app
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Samenwerking en opbrengst

De focus op samenwerking tussen de ketenpartners en 

centralisering van het beheer van het conservatoire beslag 

leidt in 2001 tot een verkoop van veel exclusieve voertuigen 

die bij een “bekende” verdachte in beslag werden genomen. 

In dat jaar wordt een projectgroep, bestaande uit 

verschillende ketenpartners, in het leven geroepen om de 

verkoop te begeleiden. Deze projectgroep zorgde ervoor dat 

er voor het eerst gebruik werd gemaakt van een website om 

de voertuigen wereldwijd aan te bieden. Een door een 

verdachte aangespannen kort geding tegen deze werkwijze is 

in het voordeel van het OM beslecht en er ontstaat vrij baan 

om deze werkwijze vaker toe te gaan passen. 

Beslagbeheer vandaag de dag

In de afgelopen jaren is het CEBES systeem vervangen door 

de huidige systemen (GPS, Compas en NIAS) en is het belang 

van het goed registreren van beslag steeds groter geworden. 

Het zorgvuldig registreren van beslag heeft grote invloed op 

de goede afwikkeling van de zaak, alsmede het uiteindelijke 

executieresultaat. Sinds 2012 vervult de Landelijke Beslag 

Autoriteit (LBA) te Leeuwarden een coördinerende en 

specialistische rol op dit vlak.

Internationaal en buitenlands 
beslag

Het beheer van internationaal  en buitenlands  beslag 

heeft door de jaren heen ook een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt. Ook op dit terrein fungeert de LBA als 

expertisecentrum en werkt hierin nauw samen met de 

IRC’s  en internationale partners. Uitgangspunt is niet 

alleen het beheer, maar ook het zicht op de zaak.

Het FP heeft het internationaal en buitenlands beslag in 2017 

voorzien van een krachtige impuls. Dit heeft enerzijds te 

maken met de ontwikkelingen in de landen om ons heen, 

anderzijds vanwege de ontwikkelingen binnen het FP. 

Beslagbeheer is “hot” en de AMO’s  komen als padden-

stoelen uit de grond. Er ontstaan ook informele netwerken 

waarin deze AMO’s bij elkaar komen. Ik fungeer momenteel 

als beheerder internationaal en buitenlands beslag in nauwe 

samenwerking met een beleidsadviseur. Hoewel we nog in 

een pilotfase zitten, bieden de geboekte resultaten 

perspectief. Het fundament staat en in de toekomst kunnen 

we hierop verder bouwen. 

De toekomst van het beslagbeheer

De rol van het beslagbeheer zal in de toekomst steeds 

actiever en raadgevender worden. Want bij een inbeslag-

genomen voertuig heeft iedereen een beeld, maar hoe zit het 

met inbeslaggenomen bitcoins of andere ingewikkelde 

producten waar criminelen hun vermogen mee verhullen? 

Het is daarom van belang om te blijven investeren in kwaliteit 

en specialistische kennis over beslag.

Tot slot zal de rol van de beslagbeheerder ook de 

landsgrenzen gaan overstijgen. Op dit moment worden 

inspanningen verricht om aan te haken bij een nog te 

ontwikkelen Europees beslagsysteem. De tijd zal ons leren 

hoe dit zal worden vormgegeven.

1  J. Knobbe is werkzaam als beheerder internationaal en 

buitenlands beslag bij het Functioneel Parket.

2  Definitie Van Dale: “als verantwoordelijke zorg dragen voor”.

3  BOOM staat voor het voormalige Bureau Ontnemings-

wetgeving Openbaar Ministerie welke in 2013 opgegaan is 

in het Functioneel Parket.

4  Conservatoir- en executoriaal beslagsysteem.

5  Samenwerking tussen opsporing, OM en Domeinen in de 

beslagketen.

6  Beslag in Nederland op verzoek van het buitenland.

7  Beslag in het buitenland op verzoek van Nederland.

8  Internationaal Rechtshulp Centrum.

9  Asset Management Office, in navolging van de Asset 

Recovery Office (ARO) is ook vastgelegd dat landen in 

Europa een centraal punt moeten hebben ten aanzien van 

beslagbeheer.

2014
Incassoresultaat: € 136 miljoen
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Edwin Mac Gillavry 

(sinds 2016 landelijk domeinverantwoordelijke Afpakken): 

“In oktober 2016 ben ik begonnen als domeinverantwoor-

delijke afpakken. Hoewel ik in mijn werkzame leven als jurist 

wel weet had van het fenomeen afpakken, vooral toen het in 

de politiek nog de Plukze-wetgeving werd genoemd, had ik 

er tot aan mijn ‘domeinschap’ geen actieve betrokkenheid bij. 

Maar sinds meer dan een jaar is het mijn dagelijkse realiteit. 

En wat valt mij dan op aan het afpakken? 

Als eerste de lef om ook grote en moeilijke zaken op te 

pakken. Een treffend voorbeeld daarvan is de inbeslagname 

van de Ebony Shine. Dit superjacht van 76 meter van de zoon 

van de President van Equatoriaal Guinee is op verzoek van 

Zwitserland in december 2016 varend op het IJsselmeer in 

beslag genomen. En dan komt er een enorme lading werk af 

op veel verschillende medewerkers van het OM, de politie en 

Domeinen om een dergelijke inbeslagname mogelijk te 

maken, “binnen” te houden en juridisch af te wikkelen. Maar 

we gaan, ondanks dit “gedoe”, wel voor dit soort zaken. 

Een ander voorbeeld is de transactie met een ontnemings-

component van 167.500.000 US dollar die in 2016 is aanvaard 

door Vimpelcom. Vimpelcom, een in Amsterdam gevestigd 

Internationaal telecombedrijf, was betrokken bij ambtelijke 

omkoping in Oezbekistan met als doel zich een positie op die 

telecommarkt te verkrijgen. Ook een zaak die veel inzet en 

Bazen van toen en nu
In deze jubileumuitgave blikken ‘bazen van toen en nu’ terug op de verwachtingen die er waren 

over afpakken, en op de successen, belemmeringen en veranderingen die zij hebben meegemaakt. 

Op verzoek van de redactie hebben zij ook hun wensen voor de toekomst verwoord.

26/27 mei 2016
Internationale CARIN bijeenkomst in Rotterdam verkregen voordeel hennepkwekerij

1 juni 2016
Tweede aanpassing normen berekening wederrechtelijk
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 2017
Incassoresultaat: € 221 miljoen 

1 maart 2018
25 jaar ontnemingswetgeving

vasthoudendheid van het OM en de FIOD heeft gevraagd. 

Deze zaak laat zien dat het Nederlandse instrumentarium 

ook mogelijkheden biedt voor zaken van de buitencategorie. 

De mogelijkheid van transactie, wetgevingstechnisch gezien 

geen onderdeel van de 25 jaar geleden ingevoerde Plukze- 

wetgeving, is wel degelijk een belangrijk instrument om de 

ontneming gestalte te geven. Wat ik ook indrukwekkend vind, 

is de toename in het beslag die we als keten van politie, 

BOD’en, OM en Dienst Domeinen hebben weten te realiseren. 

Zo is de totale hoeveelheid aan conservatoir beslag die op dit 

moment door het OM en Domeinen wordt beheerd circa  

1,5 miljard euro. Alleen al de laatste jaren is dit bedrag 

toegenomen met 400 miljoen euro. Hoewel dit bedrag niet 

één op één tot ontneming leidt, ligt hier wel interessante 

“voorraad” om ontnemingsvonnissen later – gedeeltelijk – 

mee te kunnen executeren. Ik ben dus trots en vol bewonde-

ring voor het niveau van zaken dat we, als OM maar vooral 

als keten, aan kunnen en oppakken. 

 

Maar – iedereen die mij kent weet dat er ook altijd een  

maar is – er zijn ook dingen die ik graag veranderd zou zien. 

Zo is de doorlooptijd van de ontneming lang. Er zijn veel 

verklaringen voor: de aparte, parallelle procedure van de 

ontneming – de strafzaak én een separate ontnemingszaak 

die uiterlijk twee jaar na de uitspraak in eerste aanleg van de 

strafzaak moet zijn gestart -, het gebrek aan capaciteit bij 

rechtbanken voor grote ontnemingszaken, etc. Wat de reden 

ook is, het gevolg is een doorlooptijd van 8 jaar of meer 

voordat er een executeerbaar vonnis ligt. En dat brengt mij 

bij een ander knelpunt, de daadwerkelijke executie van 

ontnemingsvonnissen. Er zijn voor honderden miljoenen aan 

vorderingen die niet geëxecuteerd kunnen worden. Dat ligt 

niet aan het CJIB, maar aan het feit dat het geld ofwel is 

opgesoupeerd door een uitbundige levensstijl van de 

crimineel of is verstopt of weggesluisd naar het buitenland. 

En dat laatste, vermogen in het buitenland, is voor ons niet 

eenvoudig. Het geld is er kennelijk (nog) wel, maar het is de 

vraag of we het kunnen vinden of, als we het kunnen vinden, 

we erbij kunnen komen. De realiteit is dat geld in het 

internationaal verkeer veel minder last heeft van, zo niet 

voordeel heeft bij, de staatssoevereiniteit. Wat voor de 

opsporing een barrière is, is voor het wegsluizen van geld 

een kans. Juist het verdwijnen van het geld naar het 

buitenland dwingt ons om zo vroeg mogelijk op zoek te gaan 

naar conservatoir beslag en dat vervolgens zo zorgvuldig 

mogelijk te beheren. Dit alles om er voor te zorgen dat de 

ontneming niet eindigt met een mooi vonnis maar ook echt 

leidt tot herstel in de oorspronkelijke toestand. Wat ik ook 

graag zou zien is dat we meer afpakken in de ondermijnings-

omgeving. Het afpakken in de ZSM omgeving gaat goed. Dat 

geldt ook voor de ontneming in het soort grote internationale 

corruptiezaken dat ik hierboven beschreef. Maar ik zou meer 

ontneming willen zien in het segment van de ondermijning. 

Dat zijn pittige zaken waarin veel van onze inspanningen 

gestoken worden in het strafrechtelijk onderzoek. Het zijn 

ook bij uitstek zaken waarin verhullen en wegsluizen van het 

vermogen schering en inslag zijn, dus lastig wat betreft 

conservatoir beslag. Maar het zijn ook de zaken waarbij het 

terug brengen in de oorspronkelijke toestand van groot 

belang is. Hier gaan grote bedragen in om en wordt de 

maatschappij als geheel schade toegebracht. Daar 

succesvoller in worden is mijns inziens belangrijk. 

Als ik tot slot naar de toekomst kijk, dan denk ik dat afpakken 

alleen maar belangrijker zal worden. De aandacht voor 

ondermijning die dit kabinet heeft zal alleen nog maar weer 

duidelijker maken dat het geld dat met georganiseerde 

zware criminaliteit wordt verdiend uiteindelijk het vergif is 

dat de bovenwereld aantast. Het geld corrumpeert. En dat 

zal uiteindelijk de jacht op dit geld nog verder intensiveren. 

Dat zal in Nederland leiden tot het ontwikkelen van nieuwe 

juridische instrumenten. Internationaal zal het uiteindelijk tot 

verdergaande samenwerking leiden. Dat zal een traag 

proces zijn maar een noodzakelijke ontwikkeling. Zonder die 

samenwerking blijft het een ongelijke strijd. Kortom, 

afpakken is niet van voorbijgaande aard maar zal alleen 

maar groter worden. Naar mijn mening is het afpakken dus 

een uitstekende beroepskeuze waar, ook in de toekomst, 

volop werk in is te vinden!”
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Wie, wat, waar in de afpakketen

Afpakteams en ontnemingsspecialisten

Ontnemingsspecialisten parketten

Helpdesks opsporing

Internationaal afpakken

Vriendelijk verzoek om mutaties op deze lijsten

te mailen naar: afpakken.OM@om.nl

Colofon

aFPakken is het juridische vakblad van het Functioneel Parket 

waarin het thema afpakken en ontnemen van crimineel vermogen 

centraal staat. Het verschijnt minimaal vier maal per jaar.
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drs. M.R. van Diggelen RA, J. Knobbe, G.F. Schouw,  
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Concept en realisatie

Xerox/OBT, Den Haag

Fotografie

Functioneel Parket

Functioneel Parket

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

T: (088) 699 24 40

E-mail: afpakken.OM@om.nl
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