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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.

Van de redactie

U kunt zich voor dit vakblad aanmelden via: afpakken.OM@om.nl 

Op veel plaatsen in aFPakken staan links naar wetsartikelen, jurisprudentie en andere 

(achtergrond)informatie. Een aantal van deze links is alleen bereikbaar met een extranet-account. 

Klik hiervoor op ‘Registreren’ op Kompol.

aFPakken is eveneens te raadplegen via de volgende digitale kanalen:

ZoOM: het intranet voor het OM

Actueel > Publicaties > aFPakken

JKS: het juridische kennissysteem van het OM

JKS > Landelijke expertise > Afpakken (FP) > BOOM-Nieuws/aFPakken

Intro: het intranet voor de Rechtspraak

Landelijk>Sectoren>Strafrecht (zoek op BOOM)

www.politieacademie.nl

Kennis & onderzoek > Mediatheek > Leestafel

Ook vindt u de themanummers van aFPakken op www.om.nl.

De redactie wenst u veel leesplezier!

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’ pijltjes toetsen op het toetsenbord 

om door het vakblad te navigeren.

Onderin het scherm staat een navigatiebalk. Elk vierkantje 

correspondeert met een artikel. Eenmaal binnen een artikel 

is in het desbetreffende vierkant de lengte van het artikel 

aangegeven door middel van een oranje balkje.

Scrollen

Gebruik de ‘up’ en ‘down’ pijltjes toetsen 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.

http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/Pages/Welkom.aspx
http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
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Internationaal afpakken  
en het CARIN-congres 
Mr. D. ten Boer, vestigingsmanager 

Functioneel Parket Zwolle

Nederland is ten tijde van het 
verschijnen van dit nummer geen 
voorzitter meer van de Europese Unie. 
Bijna jammer, zou ik zeggen. Het 
plaatsen van het thema ‘financieel 
rechercheren’ als één van de centrale 
thema’s gedurende dit half jaar heeft 
ons veel gebracht. Op zeker zes 
conferenties is dit thema het 
hoofdonderwerp geweest.

Internationaal beslag 
registreren
mr. Wouter Raijmakers, beleidsmedewerker 

internationaal en buitenlands beslag 

en

J. Knobbe, beheerder conservatoir beslag

Beslag leggen is uiteraard geen  
doel, maar slechts een middel.  
Het verzekert de betaling van een  
op te leggen boete of ontnemings-
maatregel en zorgt er ook voor dat  
de crimineel niet meer vrijelijk kan 
genieten van de vruchten van zijn 
misdrijf. Het leggen van het beslag  
is één, maar het vast houden tot de 
executie is een niet te onderschatten 
tweede stap.

Nederlandse contact punten voor 
internationaal afpakken
mr. W.F. van Elk, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 

Binnen de Europese Unie heeft iedere lidstaat een of twee 
contactpunten voor het afpakken van opbrengsten van misdrijven. 
Zo’n contactpunt heet Asset Recovery Office (ARO). Het hoofddoel 
van een ARO is het opsporen en identificeren van de winsten die 
criminelen maken. Daartoe wisselt een ARO informatie uit met een 
ARO uit een andere lidstaat. In Nederland heeft het politie-ARO, 
gevestigd bij het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) in 
Den Haag, deze taak. 
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Politiële informatie uitwisseling tussen de 
Asset Recovery Offices
mr. Jeroen Hennekam, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 

Met behulp van een Asset Recovery Office (ARO) verzoek kan aan 
een ARO in een andere EU lidstaat worden gevraagd of een 
verdachte over vermogen beschikt. De informatie uitwisseling is 
gebaseerd op het Zweeds kaderbesluit. Dat betekent dat er op 
basis van een gestandaardiseerd formulier binnen vastgestelde 
termijnen (één week als het een EU ‘lijstfeit’ betreft, twee weken 
als het een feit betreft)...

CARIN ‘Make an impact on 
asset recovery’
mr. E. Riep, internationaal strafrechtelijk 

juridisch adviseur 

Een boot. Waar denk je dan aan? Een 
transportmiddel, een pleziervaartuig, 
dat is duidelijk. Maar door de ogen van 
het OM/FP kijken we verder: een boot 
is dan ineens een mogelijk object ter 
confiscatie of een voor werp dat 
centraal staat in een onderzoek in het 
kader van de milieuwetgeving. Met dat 
alles in het achterhoofd, bood de SS 
Rotterdam de perfecte setting voor het 
jaarlijkse CARIN congres dat 
Nederland dit jaar tijdens het EU 
voorzitterschap mocht organiseren.

Meerdere wegen leiden 
naar Rome 
mr. C.J. Zweers, officier van justitie 

Bij internationale samenwerking speelt 
dat landen verschillende rechts-
systemen hebben en verschillende 
mogelijk heden hebben om besmet 
ver mogen af te pakken. Zo kennen 
bijvoorbeeld een aantal landen de 
zogenoemde in-rem- procedure, waarbij 
geen strafrechtelijke veroordeling nodig 
is om vermogensbestanddelen te 
confisqueren. Bij deze non-conviction 
based (NCB-) confiscation, ook wel civil 
forfeiture genoemd, is de procedure 
gericht tegen het object dat is gebruikt 
bij het plegen van een strafbaar feit...
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FIU-Nederland over waardevolle informatie 
voor aFPakkers
mr. W.I.M. Hogewind, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 

Theo Akse is teamleider Intelligence bij FIU-Nederland en voor 
wie Theo nog niet kent, hij is nooit te beroerd om het FP met raad 
en daad bij te staan. Graag benaderde Willemien Hogewind, 
internationaal adviseur FP Zwolle, Theo over de potentie van 
FIU-Nederland voor het FP. Doe er je voordeel mee!

25
Afpakteams en 
ontnemingsspecialisten  
en colofon

21
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Internationaal afpakken 
en het CARIN-congres 

Mr. D. ten Boer, vestigingsmanager Functioneel Parket Zwolle
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Nederland is ten tijde van het verschijnen van dit nummer 

geen voorzitter meer van de Europese Unie. Bijna jammer, 

zou ik zeggen. Het plaatsen van het thema ‘financieel 

rechercheren’ als één van de centrale thema’s gedurende dit 

half jaar heeft ons veel gebracht. Op zeker zes conferenties 

is dit thema het hoofdonderwerp geweest. Daarnaast hebben 

de discussies die hierover gevoerd zijn, niet alleen die 

mensen bereikt die toch al wel financieel rechercheren en 

afpakken, maar ook vele andere collega’s en beleidsmakers. 

Tevens gaf het ook een ideale gelegenheid om het thema 

financieel rechercheren in te brengen in de discussie over de 

aanpak van allerlei soorten van criminaliteit, juist daar waar 

nog niet zoveel financieel gerechercheerd wordt. In de 

conferentie in februari 2016, georganiseerd door het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie met de titel ‘follow the money’ werd 

het onderzoek gepresenteerd dat door het onderzoeks instituut 

Ecorys in opdracht van het WODC was verricht.  

Het rapport, met de titel ‘Needs assessment on tools and 

methods of financial investigation in the European Union’ is 

inmiddels verschenen en vrij te downloaden vanaf de site van 

het WODC. In het onderzoek is een behoeftenpyramide 

opgebouwd, waar uit blijkt dat het niet zo zeer schort aan 

juridische instrumenten of aan methoden en technieken, 

maar vooral aan het ontbreken van de mindset. Dat hadden 

we in het programma Afpakken ook geconstateerd, en dit 

onderzoek bevestigde dit fenomeen op Europees niveau. 

Argumenten als ‘we hebben geen mogelijkheden’, 

‘rechtshulp op dit gebied is te ingewikkeld’ en soortgelijke 

argumenten kunnen daarmee naar de prullenbak worden 

verwezen. 

Al medio 2014 overwogen we om ook het CARIN-congres 

gedurende het voorzitterschap in 2016 in Nederland te 

houden. Het zou een fantastische gelegenheid zijn om het 

CARIN-netwerk te promoten, ook al omdat het eerste 

CARIN-congres in 2004 in Nederland is gehouden, om nu, 

12 jaar later met een zo belangrijk thema als ‘financieel 

rechercheren’ te stimuleren dat het CARIN-netwerk wordt 

gebruikt voor het afpakken, als onderdeel van het financieel 

rechercheren. Ik ben erg blij dat we dat gedaan hebben en ik 

kijk ook met een zeer tevreden gevoel terug naar het con-

gres. Elders in dit nummer vindt u een meer specifieke 

samenvatting, maar overall heeft de discussie over afpakken 

en financieel rechercheren in mijn ogen een volgende stap 

mogelijk gemaakt voor het gebruiken van dit instrument in 

de bestrijding van de criminaliteit. Het feit dat de Minister de 

conferentie opende gaf voor mij ook aan dat de politiek 

volmondig achter het afpakken staat als doelmatig instru-

ment voor de bestrijding van de criminaliteit. We spraken 

over informatie-uitwisseling, over ketensamenwerking, over 

het beheer van de inbeslaggenomen voorwerpen, en ook het 

innovatieplein leverde veel en goede discussies op en bracht 

veel kennisoverdracht met zich mee. De lokatie, de 

SS-Rotterdam, was overigens perfect en de gasten waren 

ook al daardoor onder de indruk.

Ook in de andere conferenties, georganiseerd door de poli-

tie-academie in samenwerking met Cepol (European Police 

College), de conferentie georganiseerd door de FIOD, de 

conferentie georganiseerd door de Nederlandse Politie, en 

de conferentie georganiseerd door het EJN (European 

Judicial Network) vonden veel discussies plaats over het 

gebruik van financieel rechercheren en afpakken, in allerlei 

vormen. Vooral de discussies wat financieel rechercheren 

kan toevoegen in het bewijs voor de feiten, vond ik van groot 

belang. Vaak wordt niet gezien dat juist in de financiële 

handelingen het bewijs zit voor de feiten die gepleegd wor-

den. En tegelijkertijd krijg je daarmee zicht op vermogen, 

waarmee je het afpakken vervolgens weer gemakkelijker 

maakt. Het feit dat we in dezelfde periode juist met het CARIN-

netwerk in Nederland dit belangrijke deel van het werk pro-

moten, paste perfect. 

Al met al kijk ik terug op een zeer geslaagd CARIN-congres, 

dat perfect paste binnen het geheel van het Europese voor-

zitterschap op het gebied van financieel rechercheren. 

1 https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2612-eu-be-

hoeften-inventarisatie-voor-ontwikkeling-financieel-re-

chercheren.aspx?cp=44&cs=6796#publicatiegegevens

Het plaatsen van het thema 
‘financieel rechercheren’ als 
één van de centrale thema’s 
gedurende dit half jaar heeft 
ons veel gebracht.
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Nederlandse 
contact punten voor 
internationaal afpakken

mr. W.F. van Elk, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 
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Binnen de Europese Unie heeft iedere lidstaat een of twee 

contactpunten voor het afpakken van opbrengsten van misdrij-

ven. Zo’n contactpunt heet Asset Recovery Office (ARO). Het 

hoofddoel van een ARO is het opsporen en identificeren van de 

winsten die criminelen maken. Daartoe wisselt een ARO 

informatie uit met een ARO uit een andere lidstaat. In 

Nederland heeft het politie-ARO, gevestigd bij het 

Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) in Den Haag, deze 

taak. Om crimineel vermogen daadwerkelijk te kunnen afpak-

ken is meer nodig dan alleen de opsporing van dit vermogen. 

Het justitie-ARO, gevestigd bij het Functioneel Parket (FP), 

adviseert bij de beslaglegging en uiteindelijke executie van de 

criminele winsten. Om tot die uiteindelijke executie te kunnen 

komen is ook een goed beheer van het beslag van groot 

belang. Het Asset Management Office (AMO), die dit beheer 

uitvoert, is eveneens bij het FP ondergebracht. 

In dit artikel leest u welke vragen u aan het politie-ARO, 

justitie-ARO of AMO kunt stellen en hoe u ze kunt bereiken.

Politie-ARO

Uitgaande verzoeken

De uitwisseling van informatie over vermogen van een 

verdachte vindt plaats via een standaardformulier. Dit formu-

lier is vastgesteld in het zogenaamde Zweeds kaderbesluit 

(besluit 2006/960/JBZ van 18 december 2006 betreffende de 

vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlich-

tingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de 

lidstaten van de Europese Unie). Het formulier is op te 

vragen bij het politie-ARO via het adres pol.aro.irc@politie.nl. 

Bij aanwijzingen dat een verdachte vermogen in een lidstaat 

(of Zwitserland) heeft kan de politie of een bijzondere opspo-

ringsdienst dit formulier in het Engels invullen en het aan 

genoemd mailadres zenden. Het politie-ARO verzendt de 

uitgaande verzoeken via het beveiligde Siena netwerk. Voor 

advies over de te stellen vragen kan contact worden opgeno-

men via het telefoonnummer 088 9648275. 

Inkomende verzoeken

De buitenlandse ARO’s zenden hun verzoeken aan het 

Nederlandse politie-ARO. Dit ARO zet deze verzoeken in de 

regio uit en zendt ze daarvoor naar het regionale IRC. De 

medewerkers van het politie-ARO zijn eveneens te benaderen 

als er vragen zijn over de uitvoering van inkomende verzoeken. 

De tijdige en kwalitatief goede beantwoording van onze 

uitgaande verzoeken blijkt in onze strafrechtelijke onder-

zoeken van groot belang. Omgekeerd is het buitenland ook 

gebaat bij een snel en inhoudelijk goed antwoord van 

Nederland. Bij vragen staat het politie-ARO voor u klaar. 

Justitie-ARO

Het justitie-ARO wordt gevormd door de internationaal 

adviseurs van het FP. Op iedere vestiging werkt een inter-

nationaal adviseur. Deze adviseur kan meedenken en mee-

lezen bij uitgaande verzoeken (zowel rechtshulpverzoeken 

als bevriezingsbevelen). Bovendien is het aan te raden 

contact op te nemen als er vragen zijn over de uitvoering van 

een inkomend bevriezingsbevel dat het regionale IRC heeft 

ontvangen. De IRC’s weten welke adviseurs hun contact-

persoon zijn. Daarnaast kan er ook een mail worden gezon-

den aan just.aro.fp@om.nl. 

AMO

Het buitenland kan op basis van een Nederlands uitgaand 

rechtshulpverzoek of bevriezingsbevel beslag leggen op 

bijvoorbeeld bankrekeningen, onroerend goed, auto’s of 

boten. Het is belangrijk dit beslag in COMPAS te registeren 

zodat het Asset Management Office op de hoogte is. De 

medewerkers zijn te bereiken via LBA-Beheerders@om.nl. 

Zij kunnen helpen met bijvoorbeeld de vervreemding in het 

buitenland van een inbeslaggenomen voorwerp, maar ook 

als er sprake is van de omgekeerde situatie en er op verzoek 

van het buitenland in Nederland beslag is gelegd. Kortom, 

heeft u vragen over het internationale beheer van beslag, 

bel (088-6992432) of mail! 

De tijdige en kwalitatief 
goede beantwoording van 
onze uitgaande verzoeken 
blijkt in onze straf
rechtelijke onderzoeken 
van groot belang.
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Beslag leggen is uiteraard geen doel, maar slechts een 

middel. Het verzekert de betaling van een op te leggen boete 

of ontnemingsmaatregel en zorgt er ook voor dat de crimi-

neel niet meer vrijelijk kan genieten van de vruchten van zijn 

misdrijf. Het leggen van het beslag is één, maar het vast-

houden tot de executie is een niet te onderschatten tweede 

stap. Nationaal hebben we daar allerlei processen voor 

afgesproken maar zodra er een ander land bij betrokken 

wordt gaan soms opeens alle afspraken overboord. In tijden 

van voortdurende internationalisering en grensvervaging is 

dat niet te rechtvaardigen en moet er ook in die voorkomende 

gevallen duidelijk zijn over wie op welk moment wat precies 

doet. 

In dit artikel willen we aangeven welke stappen er gezet 

dienen te worden bij het registreren van internationaal 

beslag. Om het onderscheid duidelijk te maken:

• Internationaal beslag is beslag in Nederland op verzoek 

van het buitenland (inkomende rechtshulp).

• Buitenlands beslag is beslag in het buitenland op verzoek 

van Nederland (uitgaande rechtshulp).

Het registreren van buitenlands beslag dient op de parketten 

te gebeuren, volledig in lijn met het nationale beslag. De 

toevoeging van “NBU” gevolgd door de landcode in het 

veld “kenteken/inscriptie” is qua registratie de grootste 

afwijking ten opzichte van het nationale beslag.

Zoals eerder genoemd zullen wij hier verder het inter-

nationaal beslag beschrijven.

Internationaal beslag 
registreren

mr. Wouter Raijmakers, beleidsmedewerker internationaal en buitenlands beslag 

en

J. Knobbe, beheerder conservatoir beslag

10
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Nederland ontvangt een rechtshulpverzoek of bevriezings bevel 

om een of meer goederen in beslag te nemen. Dit verzoek 

komt binnen op een IRC en wordt aldaar ook uitgevoerd, met 

inachtneming van de Nederlandse rechtsregels voor beslag.

Van het in beslag genomen goed dient een Kennisgeving van 

Inbeslagneming (KVI) opgemaakt te worden. Roerende zaken 

dienen in het beslagportaal geregistreerd te worden. In het 

beslagportaal kan een goed wel worden geregistreerd onder 

een Lurisnummer. Roerende zaken die geregistreerd worden 

door middel van een KVI uit BVH  of Summ-IT komen 

automatisch in het beslagportaal. Om te voorkomen dat 

roerende zaken blijven ‘hangen’ dienen ze na registratie 

doorgestuurd te worden naar het Keten beslag huis KBH 

alwaar het Openbaar Ministerie de beslissing neemt om de 

goederen te gaan deponeren bij Domeinen Roerende Zaken 

(DRZ) (na de reguliere controle). De goederen gaan dan naar 

de opslag van DRZ. Tot zover feitelijk nog weinig afwijkend 

van het nationale proces.

Omdat de zaak geen parketnummer krijgt zal de registratie 

moeten gebeuren op basis van het Lurisnummer, wat sterk 

afwijkend is van het registreren van het nationale beslag.

Het registreren van beslag onder een Lurisnummer kan niet 

op de parketten gebeuren maar wordt centraal verzorgd 

door het FP Leeuwarden. Voordat de stukken naar 

Leeuwarden dienen te worden gestuurd, is het wel nood-

zakelijk dat er door de uitvoerende dienst enkele stappen zijn 

gezet, als hiervoor omschreven. Ook de betekening van 

conservatoir beslag aan de verdachte en eventuele derden 

dient door het beslag leggende parket te worden verricht.

De volgende stap is dat de volledige beslagstukken worden 

verzonden naar het FP Leeuwarden. Dat kan per email, de 

contactgegevens staan onderaan dit artikel.

Bij het FP Leeuwarden worden alle inbeslaggenomen voor-

werpen ingevoerd in GPS beslag, met het Lurisnummer in de 

plaats van een parketnummer. Dit nummer is van groot 

belang in de communicatie met het verzoekende land omdat 

er op basis van dit nummer altijd kan worden gezocht naar 

de status van het beslag en alle mogelijke bijzonderheden. 

Door de registratie kan er een beeld worden gevormd van de 

voorwerpen waarop beslag is gelegd en voor welk land 

beslag is gelegd.

Als de roerende zaak voldoet aan de vereisten uit artikel 117 

SV zal ook hier zo snel mogelijk worden overgegaan tot 

vervreemding, met dien verstande dat dit in overleg gebeurt 

met de verzoekende autoriteit. Voor een aantal landen is de 

praktijk van het vervreemden van in beslag genomen voor-

werpen nog nieuw en dat kan vragen oproepen. Het FP 

Leeuwarden kan buigen op een ruime ervaring op dit gebied 

en kan veel koudwatervrees wegnemen bij de buitenlandse 

autoriteiten. Een bijkomend voordeel is dat niet alleen de 

opslagkosten laag kunnen worden gehouden, maar ook dat 

de opbrengst zo hoog mogelijk zal zijn.

Bij deze communicatie wordt duidelijk vermeld dat beslag zal 

blijven rusten op de opbrengst van de verkoop en dat 

Nederland geen maximale bewaartermijn kent.

Het verzoekende land zal de executie van de confiscatie-

beslissing overdragen aan Nederland waarna het beslag kan 

worden uitgewonnen. De executie zal in Nederland door het 

CJIB worden uitgevoerd, dus de samenwerking met het CJIB 

zal nauw zijn voor de warme overdracht van het dossier.

Door de juiste registratie aan het begin van dit traject zal het 

eenvoudiger zijn om deze vervolgstappen te kunnen zetten. 

Er zal geen beslag meer uit beeld verdwijnen en de resulta-

ten zullen de incasso ten goede komen.

Bij het leggen van buitenlands of internationaal beslag kan 

de hulp worden ingeroepen van de internationaal strafrech-

telijk juridisch adviseurs van het Functioneel Parket. Voor 

vragen over de registratie kan uiteraard contact worden 

opgenomen met het Functioneel Parket Leeuwarden via: 

 

088-6992431 of LBA-administratie@OM.NL

1 Nationale zaak, Buitenlands beslag.

2 Basisvoorziening hulpverlening, registratiesysteem van 

de politie.

Door de registratie kan er 
een beeld worden gevormd 
van de voorwerpen waarop 
beslag is gelegd en voor 
welk land beslag is gelegd.
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Met behulp van een Asset Recovery Office (ARO) verzoek kan 

aan een ARO  in een andere EU lidstaat  worden gevraagd 

of een verdachte over vermogen beschikt. De informatie 

uitwisseling is gebaseerd op het Zweeds kaderbesluit. Dat 

betekent dat er op basis van een gestandaardiseerd formulier 

binnen vastgestelde termijnen (één week als het een EU 

‘lijstfeit’ betreft, twee weken als het een feit betreft op basis 

waarvan een gevangenisstraf kan worden opgelegd van 

minimaal drie jaar in de aangezochte EU lidstaat en ingeval 

van (gemotiveerde) spoed zelfs acht uur). Om een dergelijk 

verzoek aan het buitenland te kunnen richten, moet wel 

gemotiveerd worden waarom het vermoeden bestaat dat er 

vermogen is in de aangezochte lidstaat. Als die link ontbreekt, 

wordt het verzoek beschouwd als ‘fishing expedition’ en zal 

dit doorgaans niet worden ingewilligd.

Het uitgangspunt van de informatie uitwisseling is dat de 

informatie voor de opsporingsdiensten, zonder gebruikmaking 

van dwangmaatregelen, toegankelijk is. Daarnaast geldt bij de 

informatie uitwisseling, het binnen de EU geldende principe 

van het beschikbaarheidscriterium. Dat betekent dat bij politi-

ele informatie uitwisseling tussen EU lidstaten niet méér 

barrières mogen worden opgeworpen dan bij de politiële 

informatie uitwisseling tussen nationale politie diensten.

Siena systeem

Voor de informatie uitwisseling tussen de ARO’s is gekozen 

voor het Siena systeem. Dit beveiligde computersysteem 

Politiële informatie 
uitwisseling tussen de 
Asset Recovery Offices

mr. J.G.A. Hennekam, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur bij het Functioneel Parket 
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wordt beheerd door Europol. De taal van de informatie uitwis-

seling op basis van de ARO verzoeken is om die reden ook het 

Engels. Een andere gunstige bijkomstigheid is dat met behulp 

van het Siena systeem ook informatie met Europol kan worden 

gedeeld. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om door 

Europol een crosscheck te laten doen. De informatie wordt dan 

geanalyseerd aan de hand van de Europol databases om te 

bezien of er wellicht meer onderzoeken lopen in andere lid-

staten die betrekking hebben op dezelfde verdachte(n). Een 

handige mogelijkheid als het onderzoek bijvoorbeeld betrekking 

heeft op mensenhandel of mobiel banditisme. Van deze moge-

lijkheid wordt in de praktijk nog te weinig gebruik gemaakt.

Centraal bankregister

Over welke informatie hebben we het eigenlijk? Over het 

algemeen zullen ARO’s in staat zijn om informatie uit het 

handelsregister, het onroerend goed register, het voertuigen 

register en soms een vaartuigregister te verstrekken. 

Daarnaast hebben de ARO’s toegang tot politiesystemen. Ook 

zijn er ARO’s die samenwerken met de financial intelligence 

unit (FIU) en/of over een centraal bankregister beschikken. In 

sommige gevallen zijn die ARO’s in staat om informatie te 

verstrekken met betrekking tot bankrekeningen. Die infor-

matie betreft dan over het algemeen specifieke bankreke-

ningnummers die op naam van de verdachte(n) geregistreerd 

staan. Wat er op de rekeningen staat en welke trans actie met 

de rekeningen zijn verricht zal moeten worden gevraagd met 

behulp van een justitieel rechtshulpverzoek. 

For police use only

De informatie die door de ARO’s wordt verstrekt is ‘voor police 

use only’. Dat betekent dat de informatie in de regel niet als 

bewijs mag worden gebruikt in de straf procedure. Daarvoor 

zal eerst toestemming moeten worden gevraagd middels een 

justitieel rechtshulpverzoek . Wel kan op basis van de 

verstrekte informatie gevraagd worden om beslag te leggen op 

de vermogensbestanddelen. Daarvoor kan binnen de Europese 

Unie een Europees bevriezings bevel worden gebruikt.

1 De informatie wordt tussen de ARO’s uitgewisseld. Een ARO 

in een andere lidstaat kan dus niet rechtstreeks door een 

opsporingsdienst worden benaderd. 

2 Een dergelijk verzoek kan via het ARO kanaal ook aan 

Zwitserland als enige niet EU lidstaat worden gericht. 

Zwitserland beschikt ook over een ARO.

3 KADERBESLUIT 2006/960/JBZ VAN DE RAAD van 

18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van 

de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de 

rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de 

Europese Unie.

4 Hiervoor zal de vragende autoriteit toestemming moeten 

geven.

5 Het verstrekkende ARO kan wel aanvinken dat de informatie 

als bewijs mag worden gebruikt. In zo’n geval is het niet nodig 

om een rechtshulpverzoek in te dienen voor het gebruik van 

de info als bewijs. In de praktijk wordt niet vaak van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt omdat de politieautoriteiten 

doorgaans niet bevoegd zijn om deze toestemming te geven. 
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Meerdere wegen leiden 
naar Rome 

mr. C.J. Zweers, officier van justitie 
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Bij internationale samenwerking speelt dat landen verschil-

lende rechtssystemen hebben en verschillende mogelijk-

heden hebben om besmet vermogen af te pakken. Zo kennen 

bijvoorbeeld een aantal landen de zogenoemde in-rem- 

procedure, waarbij geen strafrechtelijke veroordeling nodig 

is om vermogensbestanddelen te confisqueren. Bij deze 

non-conviction based (NCB-) confiscation, ook wel civil 

forfeiture genoemd, is de procedure gericht tegen het object 

dat is gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit of dat de 

opbrengst uit een strafbaar feit vertegenwoordigt. Landen 

die een NCB-confiscatie kennen zijn bijvoorbeeld de 

Verenigde Staten en Engeland. Ook in Italië kent men een 

vergelijkbare procedure, gebaseerd op anti-maffiawetgeving. 

Nederland kent een dergelijke procedure niet. 

Vraag die in een aantal zaken heeft gespeeld, is of Italië in 

een dergelijke procedure aan Nederland kan vragen klassiek 

cq conservatoir beslag te leggen en vervolgens de daarop-

volgende confiscatiebeslissing ten uitvoer te leggen, terwijl 

het Italiaanse beslagbevel en de confiscatiebeslissing niet 

gebaseerd zijn op een strafrechtelijke veroordeling.

De casussen

In de zaken was er iets vergelijkbaars aan de hand: in 

Nederland werd een (in meer of mindere mate) in Italië 

bekende verdachte aangehouden met een groot geldbedrag 

in zijn bezit. In de zaak Polito werd hij aangehouden bij een 

verkeerscontrole waarbij 4 ton cash in beslag genomen werd 

en in een andere zaak werd de voortvluchtige verdachte, die 

ik in het vervolg gemakshalve Julia zal noemen, in zijn 

woning aangehouden en bij de doorzoeking werd ruim 5 ton 

en 9 dure horloges in beslag genomen.

Polito werd vervolgd in Nederland, maar door diverse 

omstandigheden leidde dit tot een onherroepelijke vrijspraak 

en last tot teruggave van het geld. Bij Julia werd er voor 

gekozen om af te pakken via de Belastingdienst, helaas 

evenmin succesvol, waardoor ook het door de 

Belastingdienst overgenomen beslag zou moeten worden 

teruggegeven.

Italiaanse anti-maffiawetgeving

In beide zaken was in de tussenliggende periode echter door 

de Italiaanse rechter een bevel tot inbeslagname van het zich 

in Nederland bevindende geldbedrag en goederen gegeven 

op grond van anti-maffiawetgeving: de Italiaanse wet 

575/1965. 

Deze wet is gericht op het voorkomen van toekomstige 

criminaliteit door degenen die een gevaar vormen voor de 

Italiaanse gemeenschap. Zij voorziet onder meer in de 

verbeurdverklaring (confisca di prevenzione) van bezittingen 

van (onder andere) personen die (vermoedelijk) zijn verbon-

den met maffiose organisaties of organisaties die zich bezig-

houden met handel in verdovende middelen, dan wel van 

personen waarvan door hun gedrag en levensstijl dient te 

worden aangenomen dat zij gewoonlijk al dan niet gedeelte-

lijk leven van de opbrengsten van criminele activiteiten, 

alsmede de (conservatoire) inbeslagname van die bezittingen 

met het oog daarop. De procedure vereist niet dat de betrok-

kene wordt vervolgd of veroordeeld door de strafrechter. 

Voor de inbeslagname is wel vereist a) dat de bezittingen 

rechtstreeks of indirect ter beschikking staan aan de betrok-

ken persoon en b) dat een niet te verklaren onevenredigheid 

bestaat tussen zijn rijkdom en zijn inkomen of niveau van 

economische activiteiten of dat er voldoende bewijs voorhan-

den is dat de bezittingen de opbrengst zijn van misdrijven.

Strafrechtelijke veroordelingen

Als bijzonderheid kan nog worden opgemerkt dat in beide 

zaken de bevelen tot beslaglegging op grond van de wet 

575/1965 niet geheel op zich zelf stonden. 

Naast deze bevelen was er namelijk wel sprake van straf-

rechtelijke zaken, maar de bevelen waren niet (rechtstreeks) 

daarop gegrond:

Polito was tussen de aanhouding in Nederland en het rechts-

hulpverzoek tot beslaglegging door de Italiaanse strafrechter 

veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie met 

als oogmerk internationale drugshandel en voor internationale 

Bij internationale samenwerking 
speelt dat landen verschillende 
rechtssystemen hebben en 
verschillende mogelijkheden 
hebben om besmet vermogen af te 
pakken.
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drugshandel, waarbij hij was vrijgesproken ter zake van 

witwassen van het in Nederland aangetroffen geld bedrag. 

Julia werd aangehouden omdat hij voortvluchtig was: hij had 

zich aan de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke ver-

oordeling uit 2005 tot 9 jaar gevangenisstraf onttrokken. 

Beslagleggingen nav rechtshulp-
verzoek

Het Italiaanse OM heeft in de zaak Polito bij rechtshulpver-

zoek verzocht het bevel tot beslag ten uitvoer te leggen op 

grond van het Europees Rechtshulpverdrag , later aange-

vuld met het Witwasverdrag. Dit Witwasverdrag lag ook 

ten grondslag aan het rechtshulpverzoek in de zaak Julia.

Op grond van artikel 13a van de WOTS heeft de Nederlandse 

Officier van Justitie vervolgens op het geldbedrag beslag 

gelegd: in de zaak Polito conservatoir met een machtiging ex 

artikel 103 Sv van de rechter-commissaris  en in de zaak 

Julia klassiek. 

In beide zaken werd tegen het beslag geklaagd en dit heeft 

geleid tot raadkamerprocedures bij de rechtbank en vervol-

gens de Hoge Raad.

Het toetsingskader voor de raadkamer bij beklag over inbe-

slagname op grond van artikel 13a van de WOTS was al in 

2009 in een eerdere zaak door de Hoge Raad  aangegeven.

Toepasselijk verdrag?

Als eerste dient de rechter te beoordelen of een verdrag in 

de inbeslagneming voorziet.

In de beschikking van de rechtbank  in Polito wordt hier 

uitgebreid op ingegaan. 

Omdat het Europees Rechtshulpverdrag en de 

Uitvoeringsovereenkomst van Schengen gaan om inbeslag-

name van stukken van overtuiging en niet om voorwerpen die 

kunnen dienen ter verhaal van een opgelegde geldelijke 

sanctie of maatregel, kunnen deze verdragen niet als grond-

slag voor het verzoek dienen.

Voor de vraag of het Witwasverdrag in de inbeslagneming 

voorziet, geeft de rechtbank eerst de regeling van het 

Witwasverdrag zelf weer: in artikel 1 wordt “confiscatie” 

omschreven als een straf of een maatregel opgelegd door 

een rechter na een procedure in verband met één of meer 

strafbare feiten, welke straf of maatregel leidt tot het blij-

vend ontnemen van de beschikkingsmacht over voorwerpen. 

Op grond van artikel 11 moeten verdragspartijen de noodza-

kelijke voorlopige maatregelen nemen om te voorkomen dat 

voorwerpen later niet meer geconfisqueerd kunnen worden 

en artikel 13 legt aan een verdragspartij op om een beslis-

sing tot confiscatie van opbrengsten of hulpmiddelen van een 

andere partij ten uitvoer te leggen. En vervolgens verwijst de 

rechtbank naar het Explanatory report behorend bij het 

Witwasverdrag. In dit report is ingegaan op de verschillende 

rechtssystemen en is neergelegd dat verschillen in de 

organisatie van de juridische systemen de toepassing van het 

Verdrag niet uitsluit; ook al wordt confiscatie in sommige 

staten niet als strafsanctie, maar als veiligheids- of ander-

soortige maatregel beschouwd, dit is irrelevant voor toepas-

sing van het Verdrag indien de confiscatie gerelateerd is aan 

criminele activiteiten. Ook het feit dat de confiscatie niet door 

een strafrechter is uitgesproken is irrelevant, zolang de 

beslissing maar door een rechter is genomen.  Op grond 

hiervan verwerpt de rechtbank het verweer in de zaak Polito, 

dat het Witwasverdrag niet als grondslag kan dienen omdat 

het bij de misure di prevenzione van de Italiaanse wet gaat 

om een zuiver bestuursrechtelijke confiscatie, nu er geen 

veroordeling voor strafbare feiten nodig is. Volgens de 

rechtbank hebben de confisca di prevenzione en de inbeslag-

name die daaraan vooraf kan gaan het karakter van veilig-

heidsmaatregelen en beogen deze de Italiaanse openbare 

orde te beschermen. Omdat zij verband houden met (veron-

derstelde) criminele activiteiten, ook al omdat het subject 

van deze maatregelen de (veronderstelde) opbrengst van 

misdrijven is, kan tenuitvoerlegging van een dergelijke 

Italiaanse confiscatiemaatregel in Nederland gebaseerd 

worden op artikel 13 van het Witwasverdrag en een aan een 

dergelijke maatregel voorafgaande inbeslagname kan op 

grond van artikel 11 van het verdrag worden gestoeld.

De Hoge Raad laat dit oordeel van de rechtbank in stand.
In de zaak tegen Julia heeft de rechtbank Amsterdam1)  

verwezen naar deze beslissing en geoordeeld dat het 

Witwasverdrag in de beslaglegging voorziet. 
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Klassiek/conservatoir beslag

Naar aanleiding van een daarop gericht verweer oordeelt de 

rechtbank dat op grond van artikel 13a WOTS beslag gelegd 

kan worden zowel op grond van 94 Sv (klassiek beslag) 

alsook op grond van 94a Sv (conservatoir beslag), waarbij de 

daarbij behorende formaliteiten gelden. Hierbij speelt dat in 

Nederland verschillende wijzen van confiscatie mogelijk zijn: 

verbeurdverklaring of ontneming. Ten behoeve van de ver-

beurdverklaring kan klassiek beslag gelegd worden en ten 

behoeve van ontneming conservatoir. Vraag is dan eigenlijk 

hoe de buitenlandse confiscatiemaatregel moet worden 

gezien/vertaald. 

In de zaak Polito was gekozen voor conservatoir beslag 

omdat in het bevel tot inbeslagneming als uitgangspunt was 

genomen dat het in Nederland aangetroffen geldbedrag het 

resultaat van illegale activiteiten van Polito was. Dit kan 

vertaald worden als het bedrag waarop het wederrechtelijk 

verkregen voordeel kan worden geschat als uitkomst van 

een periodeberekening, hetgeen overeenkomt met de 

Nederlandse ontnemingsprocedure: derhalve conservatoir 

beslag met machtiging 103 Sv van de rechter-commissaris.

Bij Julia kon uit het rechtshulpverzoek worden opgemaakt 

dat de goederen (in)direct afkomstig waren van de georgani-

seerde criminaliteit; in het rechtshulpverzoek werd namelijk 

gemotiveerd dat het legale inkomen het bezit door de ver-

dachten van de in beslag te nemen vermogensbestanddelen 

niet verklaart, terwijl geen opgave was gedaan van een 

mogelijk behaald wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit 

past het meest bij verbeurdverklaring als confiscatie en dus 

is daar gekozen voor klassiek beslag; derhalve was geen 

machtiging ex 103 Sv van de rechter-commissaris nodig. 

Verweer hiertegen wordt door de rechtbank verworpen. 

Hierover wordt in cassatie geklaagd, maar dit wordt door de 

Hoge Raad1!  verworpen op grond van artikel 81 R.O.

Inbeslagneming toegestaan naar 
Nederlands recht?

Dit is ook een van de vragen die de rechter volgens de hier-

voor aangehaalde beschikking uit 2009 van de Hoge Raad 

moet beoordelen bij beklag tegen inbeslagneming op grond 

van artikel 13a van de WOTS. 

De raadsvrouw van Julia betwistte dit, maar de rechtbank 

beslist anders: nadat wordt geconstateerd door de rechtbank 

dat het Nederlandse recht de Italiaanse procedure niet kent, 

haalt de rechtbank de overweging in de Polito-zaak aan dat 

hoewel niet vereist is dat de betrokkene wordt vervolgd of is 

veroordeeld door de strafrechter deze Italiaanse procedure 

wel degelijk verband houdt met (veronderstelde) criminele 

activiteiten, ook al omdat het subject van deze maat regelen 

de (veronderstelde) opbrengst van misdrijven is.  

De rechtbank verwijst in dat verband naar de overweging van 

de Italiaanse rechter bij de beslissing dat Julia een persoon 

is die (vermoedelijk) is verbonden aan maffiose organisaties 

of organisaties die zich bezig houden met de handel in verdo-

vende middelen. De rechtbank vertaalt dit naar de straf-

bepalingen van 140 Sr en 11a Opiumwet en acht inbeslag-

neming naar Nederlands recht mogelijk. De AG bij de HR1@  

leest dit niet in de beslissing van de Italiaanse rechtbank, 

maar meent dat hetgeen verder is overwogen in die beslis-

sing (uit onderzoek van de Italiaanse FIOD blijkt dat er een 

wanverhouding bestaat tussen de inkomsten van Julia en het 

vermogen waarover hij beschikt) moet worden gezien als 

verdenking van witwassen. Nu het voor de beoordeling van 

het klaagschrift niet van belang is met welk strafbaar feit het 

beslag verband houdt, maar slechts dat de confiscatie ver-

band houdt met een strafbaar feit, maakt dit voor de beslis-

sing niet uit. De HR verwijst naar deze gronden bij de ver-

werping van de cassatie. 

Conclusie mbt beslaglegging nav 
Italiaans bevel ogv wet 575/1965

In beide zaken is door de HR de beslissing van de rechtbank, 

waarbij geklaagd werd tegen deze beslaglegging, in stand 

gehouden. Andere verweren, zoals schending van de 

onschuldpresumptie, onjuiste beoordeling over de wanver-

houding etc., hebben evenmin doel getroffen. 

Het grote belang van de beschikkingen in deze zaken is 

gelegen in het feit dat het voor de Nederlandse justitie 

mogelijk is om mee te werken aan verzoeken tot beslag-

legging vanuit landen die aangesloten zijn bij het 

Witwasverdrag, ook al zijn die niet direct gebaseerd op een 

strafrechtelijke procedure, mits het bevel tot beslaglegging 

ten behoeve van de confiscatie op een of andere manier 

verband houdt met een strafbaar feit.
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Tenuitvoerlegging confiscatie-
beslissing

Op 25 februari 2010 heeft de rechtbank in Italië ten aanzien 

van Polito de confiscatie bevolen van het eerder in Nederland 

in beslag genomen geldbedrag van ruim 4 ton. Dit is uitein-

delijk na beslissing van het Hof van Beroep in Italië onher-

roepelijk geworden op 20 februari 2014. Vervolgens is deze 

beslissing met een rechtshulpverzoek naar Nederland 

gezonden en is door het OM op grond van artikel 18 van de 

WOTS gevorderd dat de rechtbank verlof verleent tot tenuit-

voerlegging in Nederland van deze confiscatiebeslissing. 

In deze procedure wordt verweer gevoerd dat er sprake is 

van in de WOTS en het Witwasverdrag opgenomen weige-

ringsgronden, onder meer omdat er sprake is van strijd met 

het ne bis in idem-beginsel, omdat veroordeelde zowel door 

de Nederlandse als de Italiaanse rechter was vrijgesproken 

van witwassen en nu opnieuw vervolgd en veroordeeld is in 

Italië voor drugsgerelateerde feiten, waarbij is geoordeeld 

dat het inbeslaggenomen geldbedrag verband houdt met 

opbrengsten uit drugshandel. 

De rechtbank Rotterdam1#  verwerpt dit verweer en stelt 

vast dat hij in Nederland is vrijgesproken van witwassen, 

maar in Italië veroordeeld ter zake van deelname aan een 

criminele organisatie met als oogmerk internationale 

drugshandel en ter zake van internationale handel in en het 

bezit van cocaïne. Dit betreffen niet dezelfde feiten in de zin 

van artikel 68 Sr, aldus de rechtbank. Voorts is alleen in Italië 

de confiscatie uitgesproken; deze ziet onmiskenbaar op geld 

dat door de verdachte is verdiend door zijn deelname aan de 

criminele organisatie. Tevens wordt overwogen dat deze 

confiscatie is uitgesproken in Italië en dat de executie wordt 

verlangd in Nederland, hetgeen evenmin een dubbele 

vervolging oplevert.

Volgens de rechtbank wordt met ‘confiscatie’ een verbeurd-

verklaring bedoeld, temeer daar noch in het Italiaanse 

vonnis, noch in de overige stukken aan de vaststelling van dit 

bedrag enige berekening ten grondslag is gelegd, gelijk dit 

bij wederrechtelijk verkregen voordeel aan de orde is, als-

mede gezien de inhoud van artikel 33a Sr.

De Hoge Raad acht deze vaststellingen niet onbegrijpelijk en 

verwerpt het cassatieberoep.1$

Op dit moment is er nog geen rechtshulpverzoek ontvangen 

tot tenuitvoerlegging van een onherroepelijke confiscatiebe-

slissing tegen Julia, maar gezien de hiervoor vermelde 

uitspraken in Polito en Julia zie ik dat met alle vertrouwen 

tegemoet.

Tenslotte

Overigens niet alleen in Nederland, maar in meer EU-landen 

speelt dezelfde kwestie. Ook in Luxemburg en in Frankrijk 

heeft de rechter inmiddels op grond van het Witwasverdrag 

executie van een NCB-confiscatie toegestaan1% .

 

1 Zie voor de Engelse procedure uitgebreid ‘Studiereis 

Engeland en Schotland’ door Diane Muller in BOOMnieuws 

nr. 58 en nr. 60

2 Zakelijke weergave door Rb Rotterdam, beschikking van 

3 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738

3 Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp 

in strafzaken van 20 april 1959 , Trb. 1965/10

4 Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslag-

neming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, 

gesloten te Straatsburg op 8 november 1990, Trb. 1990/172

5 Voor de overzichtelijkheid laat ik buiten beschouwing dat 

er in Polito nog een tweede keer conservatoir beslag is 

gelegd, nu het klaagschrift hiertegen gegrond was ver-

klaard en hiertegen geen cassatie was ingesteld 

6 HR 24 november 2009 ECLI:NL:HR:2009:BI2281

7 Rb Rotterdam 3 mei 2012 ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738

8 Paragraaf 21 en 44 van het Explanatory Report

9 HR 3 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:586

10 Rb Amsterdam 16 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:9678

11 HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:246

12 AG Harteveld 8 december 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2681

13 Rb Rotterdam 2 juli 2015, rekestnr: WTS-I-2012010602, 

niet gepubliceerd

14 HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:383

15 Frankrijk: Crisafulli case (Italie); Luxemburg –  

Azam case (UK)

18

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BW4738


aFPakken nummer 78 | Zomer 2016

Een boot. Waar denk je dan aan? Een transportmiddel, een 

pleziervaartuig, dat is duidelijk. Maar door de ogen van het 

OM/FP kijken we verder: een boot is dan ineens een mogelijk 

object ter confiscatie of een voorwerp dat centraal staat in 

een onderzoek in het kader van de milieuwetgeving. Met dat 

alles in het achterhoofd, bood de SS Rotterdam de perfecte 

setting voor het jaarlijkse CARIN congres dat Nederland dit 

jaar tijdens het EU voorzitterschap mocht organiseren.

Ik schets even kort wat het Camden Assets Recovery Inter-

Agency Network (CARIN) inhoudt: het is een informeel 

netwerk van (Engels sprekende) magistraten en opsporings-

ambtenaren die in de praktijk werkzaam zijn als expert op 

het gebied van de opsporing, beslaglegging en confiscatie 

van wederrechtelijk verkregen voordeel. CARIN heeft een 

operationele doelstelling, namelijk het bevorderen en facili-

teren van de samenwerking in concrete onderzoeken. De 

leden wisselen onderling algemene of operationele infor-

matie uit. Er zijn 54 landen en 9 organisaties lid van CARIN. 

In beginsel is CARIN georiënteerd op Europa, maar ieder 

land kan zich als lid aanmelden. CARIN streeft naar een 

wereldwijde dekking. Inmiddels zijn er ook in andere regio’s 

van de wereld aan CARIN gelieerde netwerken ontstaan. 

CARIN fungeert al sinds zijn oprichting als adviserend 

orgaan voor o.a. de Europese Commissie en de Verenigde 

Naties. Verder is CARIN erkend door (en werkt samen met) 

o.a. de Wereldbank, het IMF, de G8 en G20.

CARIN ‘Make an impact 
on asset recovery’

mr. E. Riep, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 
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Terug naar de SS Rotterdam. De weersomstandigheden 

zorgden voor een ideale vaart. Hoewel de boot zelf niet 

vertrok, werd het gezelschap van 130 personen meege-

nomen door een goed voorbereide opeenvolging van presen-

taties en workshops. Na de aftrap van de Minister van 

Veiligheid en Justitie, Sebastiano Tine van de Europese 

Commissie en niet te vergeten de voorzitter van de stuur-

groep van CARIN, Dirk ten Boer, begonnen inhoudelijke 

presentaties. De Europese Commissie gaf een stand van 

zaken met betrekking tot relevante Europese regelgeving, 

Europol en Eurojust beschreven hun faciliterende rol op het 

gebied van internationaal afpakken en Renske Mackor van 

het FP presenteerde een zeer tot de verbeelding sprekende 

zaak over het dumpen in derdewereldlanden als India en 

Pakistan van schepen die hun beste tijd gehad hebben, 

omdat dit de eigenaren geld oplevert in plaats van dat ze voor 

het slopen volgens de Europese milieunormen moeten 

betalen. Tijdens het innovatieplatform werd aandacht 

besteed aan innovatieve toepassingen bij het afpakken van 

crimineel vermogen, zoals de afpakapp, het beslagportaal, 

het virtuele Troy computerprogramma dat gebruikt wordt bij 

de kennisoverdracht van het financieel rechercheren, de 

assistentie van het Advanced Search Team van de Landmacht 

bij de fysieke speurtocht naar crimineel vermogen, de onder-

werpen Bitcoins en Debit-Credit kaarten en tot slot het 

EBOCS systeem, waarmee gegevens van Kamers van 

Koophandel uit verschillende landen aan elkaar gekoppeld 

worden.

Daarnaast dienden workshops als kader om met alle deel-

nemende landen aanbevelingen te formuleren die aan de 

Europese Commissie zouden kunnen worden voorgesteld. 

Uiteraard was van tevoren nagedacht over punten waar we in 

de dagelijkse praktijk bij internationale samenwerking 

tegenaan lopen. De volgende onderwerpen zijn tijdens de 

workshops uitvoerig besproken: organisatie van een 

Europese aanpak om informatie te krijgen (ICOV), verbete-

ring inzet Zweeds kaderbesluit, hoe organiseer je een beter 

internationaal beslagportaal, organisatie van een beter 

systeem voor vermogensbeheer, verbetering van vermogens-

tracering met alle overheidsorganisaties , inzet van alter-

natieve manieren om goede resultaten te behalen met 

vermogenstracering.

De conclusies worden op het moment van verschijnen van dit 

blad nog nader uitgewerkt. Het voert te ver om daar in dit 

verslag uitgebreid op in te gaan. Wel is het vermeldens-

waardig dat er tijdens de discussies suggesties naar voren 

kwamen waar de verschillende deelnemers wat in zagen, 

ondanks de vaak zeer verschillende organisatiestructuren in 

de landen. Zo werden ten aanzien van de workshop over de 

verbetering van de informatie-uitwisseling met betrekking tot 

(crimineel) vermogen op basis van het Zweeds kaderbesluit 

o.a. de aanbeveling gedaan om een minimumstandaard af te 

spreken van informatie die zou moeten worden uitgewisseld. 

Thans bestaat er nog een groot verschil tussen de EU lidstaten 

van informatie en kwaliteit van informatie die uitgewisseld 

wordt. Ook werd geconcludeerd dat er meer spontaan 

 relevante informatie zou moeten worden uitgewisseld.

Een belangrijk onderdeel van het congres is dat de deel-

nemers oog in oog zouden komen te staan met hun collega’s 

uit de verschillende landen. Niet alleen om kennis en er -

varingen te delen, maar juist ook om elkaar in het vervolg te 

kunnen vinden als internationale samenwerking geboden is. 

Daar was tijd voor gereserveerd. Aan het eind van de eerste 

dag kreeg de groep de gelegenheid om tegen de achtergrond 

van de Rotterdamse skyline, tijdens een boottocht, (nader) 

kennis te maken. Ook tijdens het diner werd, mede door een 

ad-random gemaakte tafelschikking door het trekken van 

nummertjes, flink genetwerkt en vele nieuwe contacten 

aangeboord. 

Al met al bood het congres de kans om de samenwerking op 

het gebied van internationaal afpakken weer een beetje 

verder te helpen. Met een laatste woord van dank aan de 

organisatie van Europol en het FP en met dank aan de 

Europese Commissie voor de financiering sluit ik dit verslag 

af met een boodschap aan een ieder die zich begeeft in de 

woelige wateren van het internationaal afpakken: een 

behouden vaart. 

Tijdens de discussies kwamen 
suggesties naar voren waar de 
verschillende deelnemers wat in 
zagen, ondanks de vaak zeer 
verschillende organisatiestructuren 
in de landen.
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FIU-Nederland over 
waardevolle informatie 
voor aFPakkers

mr. W.I.M. Hogewind, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 

21



aFPakken nummer 78 | Zomer 2016

Theo Akse is teamleider Intelligence bij FIU-Nederland en 

voor wie Theo nog niet kent, hij is nooit te beroerd om het FP 

met raad en daad bij te staan. Graag benaderde Willemien 

Hogewind, internationaal adviseur FP Zwolle, Theo over de 

potentie van FIU-Nederland voor het FP. Doe er je voordeel 

mee!

• wat is FIU-Nederland?

 FIU-Nederland (FIU-NL) is een onafhankelijke autoriteit bij 

de nationale politie en is bij de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aange-

wezen als de financiële inlichtingen eenheid waaraan 

ongebruikelijke transacties gemeld dienen te worden. 

Instellingen met een meldplicht zijn onder andere 

trustkantoren, accountants en banken. Daarnaast zijn er 

diverse overheidsinstanties met een meldrecht voor 

mogelijke gevallen van witwassen en financieren van 

terrorisme. Zo beschikken onder andere de FIOD, de 

Douane en de Wwft-toezichthouders over een meldrecht. 

We spreken van een ongebruikelijke transactie wanneer 

deze voldoet aan één of meerdere meldindicatoren. 

Deze indicatoren verschillen per groep meldplichtige 

instellingen en zijn vastgesteld in het Uitvoeringsbesluit 

Wwft. Er zijn vier soorten ongebruikelijke transacties, te 

weten: ‘money transfers’, contante transacties, girale 

transacties en overige transacties zoals het openen van 

een rekening, het oprichten van een bedrijf, het aankopen 

van onroerend goed en het gebruik maken van de 

inkeerregeling bij de Belastingdienst. 

• waarom is er een FIU-NL?

 Internationaal is Nederland – begin jaren negentig – zoge-

naamde Financiel Action Task Force (FATF-) verplichtingen 

aangegaan waarbij onder meer het instellen van een FIU 

was opgenomen. De FATF is een intergouvernementele 

organisatie die zich richt op de bevordering van de inter-

nationale bestrijding van witwassen en het financieren van 

terrorisme.

• wat kan FIU-NL?

 FIU-NL ontvangt, bewerkt en analyseert transactie infor-

matie naar financiële intelligence en stelt deze ter beschik-

king aan opsporing en vervolging. Alle ter beschikking 

gestelde transactie intelligence is voor sturing en bewijs te 

gebruiken. Daarnaast raadpleegt FIU-NL als het relevant 

is één of meerdere van de 150 FIU’s over de hele wereld, 

die in het FIU samenwerkingsverband zijn opgenomen, de 

zogenaamde Egmont Group. De Egmont Group vormt de 

basis voor de internationale gegevensuitwisseling tussen 

FIU’s. 

• wat kan FIU-NL voor het OM betekenen?

 FIU-NL maakt dossiers, intelligence rapportages en 

processen-verbaal van bevindingen. Daarnaast kan 

FIU-NL op verzoek analyses op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau leveren. Bovendien kunnen in 

urgente gevallen, afhankelijk van de wettelijke mogelijk-

heden ter plaatse, tijdelijke bevriezingen plaatsvinden, 

waardoor een saldo veiliggesteld kan worden in afwach-

ting van het te volgen rechtshulpverzoek.

• het veiligstellen van saldi klinkt als muziek in de oren, 

hoe werkt dit precies?

Ongeveer 60 procent van de FIU’s aangesloten bij de 

Egmont-group hebben de bevoegdheid tot tijdelijk bevriezen 

van een transactie of een bankrekening waarop de betrok-

ken transactie is uitgevoerd. De algemeen aanvaarde term 

in deze is ‘postponement’. Het uitstellen van de transactie.

Deze tijdelijke bevriezing is ingesteld om de FIU in de 

gelegenheid te stellen gedegen onderzoek naar een moge-

lijke relatie met criminaliteit of terrorisme te doen. FIU-NL 

heeft deze bevoegdheid niet.  

De periode van de postponement verschilt sterk per land. 

In het ene land is de postponement maximaal 48 uur,  

in een ander land 3 maanden. De meeste landen zitten 

rond 7 tot 10 dagen. Door inhoudelijke informatie over een 

Nederlands opsporingsonderzoek aan de betreffende FIU 

te verstrekken, kan deze op haar beurt beslissen om, als 

zij deze bevoegdheid heeft, op basis van de Nederlandse 

informatie tot bevriezing van bijvoorbeeld een banksaldo 

over te gaan. Hier liggen bij geval van urgente zaken 

kansen voor Nederlandse opsporingsonderzoeken. 

Normaliter wordt in het buitenland beslag gelegd op basis 

van rechtshulp, zowel middels traditionele rechtshulp of 

anders met een Europees Bevriezingsbevel, kortweg EBB 

en neergelegd in Kaderbesluit 2003/577/JHA. Dat moet 

ook altijd het uitgangspunt bij beslag in het buitenland zijn. 

Echter, het kan voorkomen dat er tijdens –bijvoorbeeld- 

een doorzoeking tot dan toe onbekende gegevens over een 

bankrekening in het buitenland worden aangetroffen. In 

dat geval dient er een rechtshulpverzoek/EBB aan de 
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competente autoriteiten van betreffend land gedaan te 

worden om beslag ook op die tegoeden te kunnen leggen. 

Omdat de voorbereiding en uitvoering van een RHV/EBB 

altijd wel tenminste 24 tot 36 uur tijd nodig heeft, zal de 

kans in voorkomende gevallen bestaan, dat door toedoen 

van de verdachte of diens companen de tegoeden op de 

rekening weg worden gesluisd om dit buiten bereik van 

beslag te brengen. In die gevallen kan een spoedverzoek 

aan FIU-NL een oplossing bieden. Men dient dan een kort 

relaas, bij voorkeur in het Engels opgesteld, aan FIU-NL 

aan te bieden. FIU-NL zal op haar beurt de FIU in het land 

alwaar de rekening wordt aangehouden informeren over 

de bevindingen van het opsporingsonderzoek en het 

gevaar van wegmaken van het saldo van de rekening. 

FIU-NL kan niet vragen om bevriezing omdat zij zelf de 

bevoegdheid niet heeft. Hierdoor kan zij geen reciprociteit 

bieden. De ervaring leert, dat veel FIU’s snel acteren en de 

rekening bevriezen. FIU-NL verbindt aan deze interventie, 

dat de rechtshulpprocedure onmiddellijk wordt opgestart, 

zodat het beslag op basis van de rechtshulp nog kan 

plaatsvinden voordat de termijn van bevriezing door de FIU 

verlopen is. Is die termijn te kort, dan heeft bevriezing 

geen zin omdat in dat geval er alsnog een situatie gaat 

ontstaan waardoor het geld alsnog weggesluisd kan 

worden. Elke individuele postponement actie zal vooraf-

gaand overleg tussen FIU-NL en het vragende opsporings-

team vereisen. In gezamenlijkheid kan dan de haalbaar-

heid en effectiviteit besproken worden. Bovendien weet 

FIU-NL onmiddellijk of de aan te zoeken FIU een post-

ponement bevoegdheid heeft. 

• is FIU-NL beperkt in haar mogelijkheden door het niet 

tijdelijk kunnen bevriezen?

FIU-NL heeft een eigen antwoord op het ontbreken van de 

bevoegdheid tot postponement. Overigens lijkt het er op dat 

de Nederlandse overheid op termijn door internationale 

regelgeving gedwongen wordt om ook een dergelijke 

bevoegdheid bij FIU-NL neer te leggen. Ons eigen antwoord 

is kort maar krachtig. Gewoon klassiek of conservatoir 

beslag op basis van een in Nederland zelfstandig onder-

zoek. Al een aantal keren heeft FIU-NL gereageerd op 

urgente informatie van een buitenlandse FIU. Na verkregen 

toestemming van de bevoegde lidstaat van de verstrek-

kende FIU werd het openbaar ministerie van de buiten-

landse informatie in kennis gesteld. Op basis van deze 

informatie werd vervolgens een eigenstandig onderzoek 

gestart en binnen enkele uren na binnenkomst van de 

informatie uit het buitenland beslag gelegd. De buitenlandse 

FIU verstrekte in dat geval parallel aan de onderlinge 

uitwisseling de informatie aan het OM in hun land waaraan 

met de gebruikelijke rechtshulp een vervolg werd gegeven. 

• wat moet een OM-er doen om gebruik te kunnen maken 

van de diensten van FIU-NL?

Vooral toezien dat in elk onderzoek van enige omvang 

LOvJ-verzoeken worden gedaan. De gemelde ongebruike-

lijke transacties vormen de primaire input van de analyse- 

en onderzoeksprocessen van FIU-NL. Matches met 

externe gegevensbestanden, LOvJ-verzoeken, verzoeken 

van buitenlandse FIU’s en eigen onderzoek vormen de 

aanleiding voor het in onderzoek nemen van transacties. 

• wat levert een LOvJ-verzoek mij op?

Er zijn twee soorten LOvJ-verzoeken, te weten een LOvJ2-

verzoek en een LOvJ3-verzoek. Een LOvJ2-verzoek kan 

worden ingediend wanneer een strafbaar feit gepleegd is. 

Een LOvJ3-verzoek leent zich voor die situaties waarin er 

nog geen strafbare feiten gepleegd zijn en er sprake is van 

een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Voor beide verzoe-

ken volstaat een korte beschrijving van de verdenking, de 

personalia van de verdachten en de eventueel betrokken 

rechtspersonen. Op een LOvJ-verzoek volgt altijd een 

antwoord, positief of geen resultaat en binnen 14 dagen. 

Indien noodzakelijk, dan kan er een proces-verbaal van 

bevindingen geleverd worden. Omdat de informatie zonder 

voorwaarden te gebruiken is kan het opsporingsteam zelf 

ook proces-verbaal opmaken. Na beantwoording van een 

LOvJ-verzoek door FIU-NL lopen de subjecten nog 

2 maanden automatisch mee voor eventueel latere 

 meldingen. 

In urgente gevallen, afhankelijk 
van de wettelijke mogelijkheden, 
kunnen tijdelijke bevriezingen 
plaatsvinden, waardoor een saldo 
veiliggesteld kan worden in  
afwach ting van het te volgen 
rechtshulpverzoek.
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Overigens komt het met grote regelmaat voor, dat uit het 

onderzoek ook lijnen naar bepaalde andere landen worden 

onderkend. Als er aanleiding is om te veronderstellen dat 

er vermogen is of een bepaalde financiële handeling in een 

bepaald land uitgevoerd is kan gevraagd worden of FIU-NL 

de FIU in betreffend land gerichte vragen gaat stellen. 

Via de aangezochte FIU kan bijvoorbeeld ook om criminele 

antecedenten of belastinginformatie gevraagd worden. 

De ene FIU zal er over kunnen beschikken, de andere niet 

omdat deze dan bijvoorbeeld bij een Centrale Bank is 

ondergebracht en geen toegang tot politiedata of fiscale 

bestanden heeft. Ook zal de ene FIU wel allerlei bestanden 

kunnen raadplegen wanneer op basis van een Nederlands 

opsporingsonderzoek vragen worden gesteld terwijl er in 

het Nederlandse transactiebestand geen transacties zijn 

gemeld, terwijl dit in een ander land niet zal kunnen.

• kan ik een buitenlandse FIU ook rechtstreeks benaderen?

Gezien de nationale verschillen in mogelijkheden voor 

buitenlandse FIU’s beoordeelt FIU-NL eerst de haalbaar-

heid en de legitimiteit van het over de grens reikende 

LOvJ-verzoek alvorens de vraag gesteld zal gaan worden. 

Is de vraag buiten proportioneel, te veel op het gebied op 

rechtshulp in strafzaken of is de vraag te risicovol om aan 

een bepaald land te stellen, dan zal dit met het vragende 

team/de officier besproken worden. Uiteindelijk bepaalt 

FIU-NL of de vraag wel of niet of binnen welke kaders de 

vraag gesteld gaat worden. Dit alles komt voort uit de 

FATF aanbeveling ‘diagonal information exchange’. Een 

bevraging aan het buitenland houdt vaak wel in dat de 

doorlooptijd van beantwoording veel langer is dan bij een 

verzoek zonder buitenland bevraging. Deze laatste duurt 

maximaal 14 dagen. Internationaal is de richtlijn voor 

beantwoording op een maand gesteld, maar de ervaring 

leert dat in de niet westers georiënteerde wereld geldt: 

hoe verder van Nederland hoe langer de termijn van 

beantwoording.

• wat kan ik met de resultaten van een LOvJ-verzoek?

FIU-informatie kan grote waarde hebben voor het leveren 

van relevante (start)informatie voor strafrechtelijke finan-

ciële onderzoeken of mogelijk bewijs voor financieel-eco-

nomische criminaliteit. Daarnaast kunnen verdachte 

transacties gebruikt worden om relaties binnen criminele 

netwerken bloot te leggen die zich bijvoorbeeld bezighou-

den met drugs- of mensenhandel. Indien informatie van 

een buitenlandse FIU is verkregen, ongeacht dit een 

spontane verstrekking betreft of op aanvraag naar aan-

leiding van een LOvJ-verzoek, is FIU-NL de verstrekkende 

instantie. Het ontvangende opsporingsteam zal, na ver-

kregen toestemming van de verstrekkende FIU, de informatie 

ter beschikking krijgen. Dit kan in de vorm van een mutatie 

in een politiesysteem, een intelligence rapportage of 

proces-verbaal zijn. In alle drie de gevallen, maar nadruk-

kelijk vermeld in een proces-verbaal, zal dit onder de 

volgende tekst verstrekt worden: FIU-NL heeft in het kader 

van haar analyse op  ….   de volgende informatie uit het buiten-

land verkregen: “ Inhoud informatie uit het buitenland “. 

FIU-NL is bevoegd de hiervoor gerelateerde informatie te 

verstrekken onder de beperkende voorwaarde, dat de infor-

matie niet als bewijs bij vervolging gebruikt mag worden, 

zonder formeel middels internationale rechtshulp in straf-

zaken verkregen toestemming van de competente autoriteiten 

van het land waar de hiervoor gerelateerde handelingen 

hebben plaatsgevonden cq gegevens voorhanden zijn.

• wat wil jij afpakkers verder nog meegeven?

Het is aan te bevelen bij elk onderzoek van enige betekenis 

standaard FIU-NL met een LOvJ-verzoek te bevragen. Ook 

kan er via de accountmanagers van FIU-NL aangegeven 

worden dat er capaciteit beschikbaar is voor bijvoorbeeld 

enkele patserzaken (onverklaarbaar bezit) of een analyse 

op verdachte transacties in een bepaalde buurt - dit kan 

binnenkort overigens via BVI van de nationale politie en 

zodoende door de teams zelf gebeuren.

FIUinformatie kan grote waarde 
hebben voor het leveren van 
relevante (start)informatie voor 
strafrechtelijke finan ciële 
onderzoeken of mogelijk bewijs 
voor financieeleco nomische 
criminaliteit. 
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Afpakteams Openbaar Ministerie

Afpakteams en ontnemingsspecialisten

Ontnemingsspecialisten parketten

Wie, wat, waar in de afpakketen

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 
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