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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 een themanummer. De digitale versie van dit medium biedt
meerdere mogelijkheden en handige links.
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Hoe gebruik je aFPakken
Download
Klik hier om de laatste versie van Acrobat Reader voor
Windows of voor Mac te downloaden.

Van de redactie

Navigeren

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

Gebruik de ‘left’ en ‘right’ pijltjes toetsen op het toetsenbord

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

om door het vakblad te navigeren.

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

Onderin het scherm staat een navigatiebalk. Elk vierkantje

Klik hiervoor op ‘Registreren’ op Kompol.

correspondeert met een artikel. Eenmaal binnen een artikel
is in het desbetreffende vierkant de lengte van het artikel

aFPakken is eveneens te raadplegen via de volgende digitale kanalen:

aangegeven door middel van een oranje balkje.

ZoOM: het intranet voor het OM
Actueel > Publicaties > aFPakken

Scrollen

JKS: het juridische kennissysteem van het OM

Gebruik de ‘up’ en ‘down’ pijltjes toetsen op het toetsenbord

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

om door een artikel te scrollen.

Intro: het intranet voor de Rechtspraak
Landelijk>Sectoren>Strafrecht (zoek op BOOM)

Voetnoten

www.politieacademie.nl

Voetnoten worden in de tekst aangegeven met oranje

Mediatheek > Leestafel

bolletjes. Wanneer u op het oranje bolletje staat, verschijnt
er een rollover met daarin de tekst van de desbetreffende

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

voetnoot. Deze oranje bolletjes zijn tevens aanklikbaar.
Bij klikken gaat u naar de lijst met voetnoten aan het einde

De redactie wenst u veel leesplezier!
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van het artikel.
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De voorbereidingsfase
in strafrechtelijke
milieuonderzoeken
mr. E.E.G Duijts, officier van justitie

Als ‘afpak-ovj’ ben ik samen
met mijn collega’s betrokken bij
strafrechtelijke onderzoeken, met
name bij discussies die vanaf het
begin gevoerd worden om te komen
tot een goed ‘afpakresultaat’. Een
paar thema’s komen telkens terug
in die discussies.

Berekening voordeel bij
illegale handel in vuurwerk

11
EHBA: Eerste Hulp
Bij Afpakken
(bij milieudelicten)
I.R. Beerdsen RA, forensisch accountant

Om het milieu te beschermen is uitgebreide wet- en
regelgeving ontwikkeld. Het niet voldoen aan deze wetten
en regels kan de overtreder veel geld opleveren, terwijl er
veelal slechts een (in verhouding lage) boete tegenover staat.
Vaak bestaat het idee dat het afpakken van deze verdiensten
ingewikkeld is, en daardoor moeilijk of niet haalbaar.
Lees meer >
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Lees meer >

drs. R. Schouteten RA,
forensisch accountant

Het eerste deel uit een serie over de
voordeelberekening bij milieudelicten.
Het wederrechtelijk verkregen
voordeel wordt indien sprake is van
illegale vuurwerkhandel doorgaans
bepaald op basis van de opbrengsten
minus de directe kosten, een
zogenaamde voordeelberekening per
delict of transactieberekening.
In dit artikel wordt ingegaan op de
beschikbare informatie met betrekking
tot de winstmarge als onderdeel van
de de transactieberekening bij illegale
handel in vuurwerk.
Lees meer >
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Ondermijning ontnomen!
I.R. Beerdsen RA,
forensisch accountant

Op verzoek van de portefeuille
houder Milieucriminaliteit van
de Nationale Politie is in 2015
een onderzoek uitgevoerd naar
het (strafrechtelijk) afpakken
van door milieucriminaliteit
verkregen winsten. Dit onderzoek
is uitgevoerd door de Dienst
Landelijke Informatieorganisatie
van de Politie, Landelijke Eenheid
en heeft geleid tot de rapportage
‘Ondermijning ontnomen?
Strafrechtelijk afpakken bij
milieucriminaliteit’.

Lees meer >
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28
25
Concernstructuren
in milieuomgeving
en afpakken
mr. M. van Thiel, civiel juridisch adviseur

Het voordeel van het berekenen van voordeel in een
milieuomgeving is dat er heel veel administratief wordt
vastgelegd om aan te kunnen tonen dat alles keurig volgens de
regels is gegaan. En omdat elk voordeel ook een nadeel heeft,
worden de illegale activiteiten vaak verweven met de bestaande
legale werkzaamheden. Daar horen vaak ingewikkelde
bedrijfsstructuren bij.
Lees meer >

Kasopstelling bij
milieudelicten:
kasplantje, muurbloem
of succesvolle bloeier?
drs. M.R. van Diggelen RA,
senior forensisch accountant

Meer nog dan bij commune delicten,
geldt dat milieudelicten zo goed als
altijd vanuit een financieel motief
gepleegd worden. Juist daarom is
het belangrijk dat bij deze delicten
altijd gekomen wordt tot een
afpakstrategie. Zeker ook in de
gevallen waarin de milieuschade
niet te becijferen is of een causaal
verband met het delict lastig is aan
te tonen.

Lees meer >
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Lees meer >

Lees meer >

Voorwoord

32
Van beslaglegging naar zekerheid
Een kwestie van geluk of de juiste
keuzes maken
mr. M. Hiemstra, senior parketsecretaris

Veel milieudelicten worden gepleegd door of met rechts
personen. Deze rechtspersonen hebben het wederrechtelijk
verkregen voordeel verworven, maar bieden niet altijd
verhaal. Vanuit het oogpunt van afpakken is het van belang
om in dat geval verder te kijken dan alleen naar het vermogen
van de verdachte rechtspersoon.

Lees meer >
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Document
afpakmogelijkheden
Deel 1:
Aandachtspunten afpakken
bij milieudelicten
Deel 2:
Voorbeelden berekeningswijzen
Lees meer >

Afpakteams en
ontnemingsspecialisten
en colofon
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Voorwoord

mr. D ten Boer

Voor u ligt een uitgave van aFPakken met een op het eerste oog bijzonder onderwerp: afpakken
in milieuzaken! Maar eigenlijk is het niet bijzonder, want juist in milieuzaken wordt erg veel
geld verdiend met criminele activiteiten. En waarom hebben we dat in het verleden zo weinig
ontnomen? Bij het Functioneel Parket zie ik een groot aantal milieuzaken voorbijkomen, waar in
het verleden veel meer effect verkregen zou zijn als we het wederrechtelijk verkregen voordeel,
de illegale verdiensten en/of de bespaarde kosten, hadden afgepakt. Ik zie illegale afvalstromen,
gesjoemel met certificaten, omkatten van producten en nog veel meer. En hele grote winsten, en
evenzeer grote besparingen. Afpakken dus! Veel van deze zaken hebben ook een internationaal
karakter. En dat is de reden waarom het afpakken in milieuzaken ook onderdeel is geworden
van de CARIN-conferentie die in mei 2016 in Nederland wordt gehouden. Het CARIN-netwerk is
het informele netwerk tussen afpakspecialisten uit 54 landen en 9 internationale organisaties.
Nederland is in 2016 voorzitter van dit netwerk en parallel aan het Nederlands voorzitterschap van
de Europese Unie wordt de conferentie hier georganiseerd. Financieel rechercheren is één van de
hoofdonderwerpen van het voorzitterschap en ontneming of afpakken maakt daar natuurlijk deel
van uit. Bij het kiezen van het onderwerp kwam milieu al snel op het netvlies, omdat bespaarde
kosten nog niet door alle landen gezien worden als wederrechtelijk verkregen voordeel. Zelfs in
Nederland hoor ik dat nog wel eens. Maar gelukkig weten we inmiddels beter.
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Dit artikel is geschreven op grond van eigen
ervaringen. Als ‘afpak-ovj’ ben ik samen met
mijn collega’s betrokken bij strafrechtelijke
milieuonderzoeken, met name bij discussies
die vanaf het begin gevoerd worden om te
komen tot een goed ‘afpakresultaat’. Een paar
thema’s komen telkens terug in die discussies.
Daar ga ik in dit artikel op in.

van aanpak en uitmondend in een procesverbaal en/of proces-verbaal met rest-informatie) 2 . Bij strafrechtelijke milieuonderzoeken
vindt de besluitvorming om te komen tot een
tactisch milieuonderzoek plaats in de Landelijke
Milieukamer 3 .

Fases van besluitvorming

Vanuit het FP Milieu wordt aan het FP Afpakken
op de vestigingen gevraagd om mee te lezen
in startende milieustrafzaken en tijdens de
opvolgende fases. De kwaliteit van de eerste
documenten is wisselend, zowel op het gebied van
de inhoudelijke strafzaak als met betrekking tot
ontnemen/afpakken. Wij richten ons in dit artikel
op het laatste onderwerp. De vragen zijn dan:
• Wat dient er m.b.t. afpakken te staan in een
preweegdocument?
• Wat dient er m.b.t. afpakken te staan in een
projectvoorstel?
• Wat dient er m.b.t. afpakken te staan in een
projectplan en voortgangsverslagen?

Ik veronderstel dat de lezer bekend is met de fases
van besluitvorming (proces van wegen en sturen
door de opsporing en het OM), die bestaan uit de
Intelligence-fase (uitmondend in een preweegdocument), de fase van Projectvoorbereiding
(uitmondend in een projectvoorstel) en de fase
van tactisch onderzoek (startend met een plan

De documenten die besproken worden in de
fases van besluitvorming door de weeg- en
stuurploegen zijn sturingsdocumenten. De
vragen kunnen dus ook anders worden gesteld
per fase: Welke informatie m.b.t. afpakken
is beschikbaar? En welke informatie is te

Allereerst zal het document ‘Afpakmogelijkheden
bij Milieudelicten’ 1 , dat is opgenomen in deze
editie van aFPakken, een hulpmiddel zijn bij
het voeren van komende discussies. Daarnaast
is het relevant dat vanaf het begin nagedacht
wordt op de mogelijkheden en onmogelijkheden van financieel rechercheren en afpakken.
En vanaf het begin is voor ons niet de start
van het tactische onderzoek; de echte start ligt
al daarvoor.
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bevragen in deze fase? En welke informatie is
noodzakelijk of nuttig voor de stuurploeg, bij
het nemen van beslissingen?

Relevante informatie over afpakken
Om een goed resultaat te hebben bij Afpakken
zou je de “8-Afpak W-s” moeten langslopen.
Ik verwijs nogmaals naar het document
‘Afpakmogelijkheden bij Milieudelicten’. Een
aantal daarvan zal gaandeweg het onderzoek
langskomen. De volgende discussies komen wij
reeds tegen in de beginfase van het onderzoek:
• Welk milieudelict genereert financieel
voordeel? En op welke wijze?
• Welke verdachte genereert het voordeel? Hoe
is dit zichtbaar (te maken)?
• natuurlijke personen
• rechtspersonen
• Zijn er mogelijkheden voor leggen van beslag?
• onderzoek naar vermogensbestanddelen
(van de natuurlijke personen en van de
rechtspersonen)
• waar liggen de kansen?
• altijd voorafgaand aan de actiedag
• Zijn er potentiële belemmeringen om dit
onderzoek naar afpakken/vermogen in de
tactische fase voort te zetten of uit te voeren?
Als voorbeeld:
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• Welk alternatief voor strafvorderlijk afpakken
is er?
• is dit alternatief efficiënter dan een strafrechtelijk onderzoek en vervolging?

Wet noch jurisprudentie
Juist bij milieudelicten is er een scala aan
leggen (juridische)
alternatieve
4 Zie nogmaals
het documentafdoeningsmogelijkheden . Het
beperkingen op
ligt voorbijde
hand het format aan te passen van
‘Afpakmogelijkheden
Milieudelicten’.
de besluitvormingsdocumenten en juist die
aan toepassing van
alternatieven eerder te benoemen, zodat het
de kasopstelling
strafrechtelijk vervolgen niet als eerste optie
4

• de huidige witwasjurisprudentie (kwalificatieproblematiek)
• ingewikkelde constructies die onevenredig
veel capaciteit en/of tijd kosten
oodenk aan een kerstboom van rechtspersonen: waar slaat het voordeel neer?
ooingewikkelde eigendomsconstructies
• rechtshulp die noodzakelijk is
okost
o
soms veel tijd, afhankelijk van het
land; willen wij die vertraging?
• Of zijn die belemmeringen oplosbaar?
• op voorhand bepaalde expertise betrekken of
ervaring aan het onderzoeksteam toevoegen
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naar voren komt. Door in het format aan het
begin niet alleen de afpakmodaliteit, maar ook
de plaats van het afpakken binnen het doel van
het onderzoek te benoemen, wordt bevorderd
dat het afpakken niet slechts als een zijdelings
proces wordt gezien.
Ook specifiek voor milieudelicten is dat deze
zich vaak afspelen in het ‘legale’ bedrijfsleven: binnen de legale setting verricht het
bedrijf ook illegale handelingen. Dit brengt een
eigen dynamiek met zich mee in bovenstaande
discussies, bijvoorbeeld ten aanzien van het
leggen van conservatoir beslag bij een lopend
bedrijf en daarop volgende beklagprocedures
en bijvoorbeeld ten aanzien van de bewijsvraag
voor rechtspersonen en natuurlijke personen 5 .
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Welke bronnen van informatie
mogen worden bevraagd in deze
vroege fase?
Vanuit het landelijk programma afpakken is er
een checklist financiële paragraaf 6 ontwikkeld
met allerlei suggesties voor onderzoek in open
bronnen en gesloten bronnen, juist in vroege
fases, voorafgaand aan tactische onderzoek. Dit
hulpmiddel is voor rechercheurs in de projectvoorbereiding een belangrijke bron voor financieel onderzoek in zo’n vroege fase.

Kwaliteitsaanbeveling
Voor het onderwerp Afpakken in Milieuzaken
is het van essentieel belang dat er vanaf het
prille begin expertise op twee onderwerpen is
betrokken. Namelijk (1) kennis van zaken m.b.t.
milieuwet en regelgeving + (2) kennis van financieel rechercheren. Het is aan te bevelen om
in de projectvoorbereiding al financiële rechercheurs te laten meelezen en meekijken en om
tactische teams deels uit financiële rechercheurs te laten bestaan. Zonder die expertise is
het projectvoorstel en/of projectplan niet in te
vullen met een goede financiële paragraaf.
Ter lering is het aan te bevelen dat zowel
het opsporingsteam als de zaaksofficier van
justitie zich vroegtijdig laten adviseren door de
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collega’s van het FP Afpakken. Samen kunnen
dan voornoemde vragen doorgenomen worden
en indien nodig, aangevuld worden met specifieke expertise vanuit het FP Afpakken.
Ingeval de volgende onderwerpen zich
aandienen, lijkt op voorhand de bijzondere
expertise van de afpakcollega’s gewenst en
wellicht noodzakelijk:
a. de keuze van de berekening WVV
b. de leer van toerekenen 7
c. ingewikkelde eigendomskwesties (vermogensbestanddelen die de natuurlijke persoon
of de rechtspersoon toebehoren)
d. internationaal onderzoek en specifiek het
leggen van internationale beslagen
e. overige specifieke juridische witwas- of
ontnemingskwesties bij het vervolg

1 Dit document werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de
Landelijke Milieukamer.
2 Zie voor een uitgebreide toelichting ook C.R. Zetsma,
rechercheofficier Noord-Holland “Factsheet over het proces van sturing op de opsporing en vervolging (voor intern
OM gebruik)” vastgesteld door de landelijke vergadering
van rechercheofficieren van 14 december 2012. Deze factsheet is gepubliceerd op ZoOM.
3 De uitzondering betreft het selectieoverleg waar besluit
vorming plaats vindt van NVWA-onderzoeken.
4 Zie nogmaals het document ‘Afpakmogelijkheden bij
Milieudelicten’.
5 Soms op te lossen via het leerstuk feitelijk leidinggegeven
in de strafzaak en soms via het leerstuk toerekenen in de
ontnemingszaak.
6 Gepubliceerd op zowel op ZoOM-JKS als Kompol.
7 Gepubliceerd op ZoOM-JKS-Afpakken van crimineel
vermogen “Verdelen en toerekenen voordeel” van
Haralt de Vries.
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EHBA: Eerste Hulp
Bij Afpakken
(bij milieudelicten)
I.R. Beerdsen RA, forensisch accountant
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Om het milieu te beschermen is uitgebreide
wet- en regelgeving ontwikkeld. Het niet
voldoen aan deze wetten en regels kan de
overtreder veel geld opleveren, terwijl er
veelal slechts een (in verhouding lage) boete
tegenover staat. Vaak bestaat het idee dat het
afpakken van deze verdiensten ingewikkeld
is, en daardoor moeilijk of niet haalbaar. Dat
is jammer, want deze delicten worden in bijna
alle gevallen toch echt gepleegd om geld te
verdienen en/of te besparen. En deze voordelen
kunnen enorm zijn!
Gelukkig wordt bij de aanpak van milieuzaken
steeds meer gekeken naar de afpakmogelijkheden. Soms gaat dat nóg verder; dan wordt
het afpakken als een van de hoofddoelen
beschouwd en wordt de milieuzaak vanuit een
financiële invalshoek benaderd! Met de financiële aanpak van milieuzaken is inmiddels dus
aardig wat ervaringen opgedaan.

EHBA: Eerste Hulp Bij Afpakken (bij milieudelicten) 2/3

Soms wordt het afpakken als een van
de hoofddoelen beschouwd en wordt
de milieuzaak vanuit een financiële
invalshoek benaderd!

Deze ervaringen zijn nu vastgelegd in het
document ‘Afpakmogelijkheden bij
Milieudelicten’ 1 , dat is opgenomen in deze
editie van aFPakken.
In het eerste deel van dit document 2 zijn
belangrijke aandachtspunten genoemd,
namelijk:
- Afpakmodaliteiten bij milieudelicten;
- 7 afpak-W’s;
- Methoden voordeelberekening;
- Praktische hulpmiddelen.
Afpakmodaliteiten bij milieudelicten
Het overzicht van afpakmodaliteiten is niet
limitatief, maar het maakt wel duidelijk

INHOUD

dat we bij milieudelicten veel verschillende
afpakinstrumenten kunnen inzetten. Uit het
onderzoek ‘Ondermijning Ontnomen’ 3 bleek
al dat er helaas veel mogelijkheden ongebruikt
blijven. Besteed daarom aan het begin van het
onderzoek aandacht aan deze mogelijkheden
en stel vast welke afpakmodaliteiten effectief
zijn en dus moeten worden ingezet.
7 afpak-W’s
Door de expertpoule Afpakken zijn 7 vragen
geformuleerd die het afpakproces ondersteunen: de 7 afpak-W’s. Hoe eerder deze
vragen in het afpakproces beantwoord worden,
hoe beter het onderzoek kan worden gestuurd!
In het afpakdocument is hier een achtste vraag
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aan toegevoegd: Wat is het wederrechtelijk
verkregen voordeel? Ook aan deze vraag moet
vanaf het begin van het afpakproces aandacht
worden besteed. Dat betekent niet dat vanaf
het begin al moet vaststaan hoe hoog dit
voordeel is. Maar wel is het zaak om al aan
het begin van het strafrechtelijk onderzoek
na te denken over de mogelijk toe te passen
berekeningsmethode(n) en de informatie die
daarvoor nodig is 4 .
Methoden voordeelberekening
In het afpakdocument is kort beschreven op
welke wijze het wederrechtelijk verkregen
voordeel kan worden berekend bij milieudelicten. Afhankelijk van het soort milieudelict en
de beschikbare informatie moet een methode
worden gekozen. Vaak hebben officieren van
justitie en financieel rechercheurs moeite met
deze keuze. Daarom is in verschillende edities
van aFPakken al aandacht besteed aan de
berekeningsmethoden, zie onder de ‘Praktische
hulpmiddelen’.
Aanvullend op deze artikelen is in het tweede
deel van het document ‘Afpakmogelijkheden bij
Milieudelicten’ 5 voor een aantal veelvoorkomende milieudelicten een bijpassende bereke-
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ningsmethode weergegeven. Dit overzicht is
geen norm, maar richtinggevend. Gebruik dit
overzicht, samen met de artikelen waar in
de eindnoten naar is verwezen, om de juiste
berekeningsmethodiek te kiezen.
Praktische hulpmiddelen
Tot slot zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld
om het afpakken van voordeel uit milieudelicten te ondersteunen: De afpak-app 6 maakt
de gebruiker, via een aantal vragen, bewust
van afpak- en beslagmogelijkheden in een
strafrechtelijk onderzoek. Ook zijn er diverse
artikelen gepubliceerd over de voordeelberekening bij milieudelicten. Verder zijn inspiratierapporten geschreven waarvan een aantal
specifiek voor milieudelicten. Deze rapporten
zijn bedoeld om, zoals de naam al zegt, inspiratie op te doen voor het schrijven van een
ontnemingsrapportage. Tot slot is een factsheet
ontworpen voor de covergisting met daarin
een weergave van de verschillende berekeningsmethoden voor dit delict. In het document
‘Afpakmogelijkheden bij Milieudelicten’ is
de vindplaats van de artikelen, de inspiratie
rapporten en de factsheet opgenomen.
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Kortom: er bestaat een scala aan mogelijkheden voor het afpakken bij milieudelicten.
Door deze veelheid lijkt het afpakken misschien
ingewikkeld. Gelukkig is er al veel uitgedacht
en ontwikkeld om het afpakproces bij
milieudelicten te ondersteunen. Doe hier je
voordeel mee!

1 Dit document werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de
Landelijke Milieukamer.
2 Zie elders in deze editie van aFPakken.
3 Zie het artikel ‘Ondermijning ontnomen?’ elders in
deze editie.
4 Zie ook het artikel ‘De voorbereidingsfase in strafrechtelijke
milieuonderzoeken’, elders in deze editie.
5 Zie elders in deze editie van aFPakken.
6 Klik hier voor de afpak-app.
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Deel 1: A
 andachtspunten afpakken bij milieudelicten
Afpakinstrumenten bij milieudelicten:

Berekeningsmethoden bij voordeelberekening:

• Boete (bijvoorbeeld bij kleinere vergrijpen, waarmee naar verwachting een
beperkt voordeel is behaald).
• Ontnemingsmaatregel (36e Sr);
• Bestuurlijke strafbeschikking milieu, last onder dwangsom en last onder
bestuursdwang;
• Herstelmaatregel (art. 8 aanhef en onder c WED) of schadevergoeding, schadeherstel, storting van een waarborgsom, storting van een geldbedrag in het
schadefonds geweldsmisdrijven of een andere instelling die zich ten doel stelt
belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen (art. 91 Sr jo. 14a Sr
jo. WED jo. art. 14c lid 2 Sr);
• Schorsen of intrekken vergunning, certificaat of erkenning;
• Bibob (bijvoorbeeld bij overtreding vergunningsvoorschriften);
• Exploitatieverbod, sluiting (als geen sprake is van vergunningplicht);
• Verbeurdverklaring (bijvoorbeeld de boot bij illegale visserij);
• Belastingheffing (bijvoorbeeld bij de handel in illegaal vuurwerk, de illegale
handel in beschermde diersoorten en de illegale stroperij en visserij. Bij dit
soort delicten is de kans aanzienlijk dat over de inkomsten geen belastingen zijn
afgedragen);
• Subsidies terugvorderen;
• Procedure door benadeelde partijen (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen);
• ……**

** Het bovenstaande overzicht is niet limitatief

I. Transactieberekening
Per delict wordt bekeken welk voordeel daarmee is behaald. Hierbij moet worden gekozen tussen
een berekening op basis van:
• (netto) opbrengsten, of
• kostenbesparing, of
• (netto) opbrengsten vermeerderd met de kostenbesparing.

7 afpak-W’s:
1. Wie is/zijn de verdachte(n)?
2. Wat zijn de delicten?
3. Waar zit het vermogen?
4. Welke modaliteit van afpakken?
5. Waarom deze modaliteit?
6. Welke vorm van beslagen?
7. Wanneer leg je beslag?
+
8. Wat is het WVV?
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De uitkomsten van bovenstaande berekeningen kunnen grote verschillen vertonen. Het is daarom van belang om de
juiste keuze te maken en deze deugdelijk te onderbouwen.
Ter illustratie is in deel 2 van dit document een tabel opgenomen waarin voor diverse milieudelicten is vermeld welk
type transactieberekening passend is. Dit overzicht is richtinggevend, afhankelijk van de feiten in de casus zal uiteindelijk een keuze moeten worden gemaakt.
II. Periodeberekening
Als het strafrechtelijk onderzoek onvoldoende oplevert over de gepleegde delicten en de
verdiensten daarvan, is het niet mogelijk om een transactieberekening op te stellen en biedt een
periodeberekening uitkomst.
Qua methodiek wordt bijna altijd gekozen voor de eenvoudige kasopstelling. Het principe van de eenvoudige
kasopstelling is als volgt: alle (contante) uitgaven van de verdachte in de
onderzoeksperiode, vermeerderd met het aangetroffen (contante) geld bij de verdachte wordt vergeleken met
de legale contante gelden waarover de verdachte in de onderzoeksperiode kon beschikken. Het verschil wordt
beschouwd als het (minimale) wederrechtelijk verkregen voordeel.
De periodeberekening wordt doorgaans gemaakt voor natuurlijk personen waarbij geen
administratie voorhanden is van de illegale activiteiten. In deel 2 van dit document is
in de tabel vermeld voor welke delicten zo’n (eenvoudige) kasopstelling goed kan worden gebruikt.

Praktische hulpmiddelen bij voordeelberekening milieudelicten:
A. Inspiratierapporten*
• Overtreding Wet Milieubeheer (stookolie);
• Overtreding vergunningsvoorwaarden (emissienormen);
• Kasopstelling.
B. Factsheets Covergisting

C. Artikelen
• Criminele verdiensten in het milieu (aFPakken 72);
• Voordeelsberekening per delict (BOOMNieuws 67);
• Kostenbesparing (aFPakken 72);
• Kasopstelling bij milieudelicten (aFPakken 76);
• Berekening voordeel bij illegale handel in vuurwerk (aFPakken 76).
* gepubliceerd op Kompol en op JKS
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Dit afpakdocument is opgesteld door forensisch
accountants van het Functioneel Parket.
Vragen over afpakmogelijkheden in milieuzaken?
Neem dan contact op met de forensisch
accountants van het Functioneel Parket
via forac@om.nl.
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Deel 2: V
 oorbeelden berekeningswijzen
Categorie
NIA-thema’s

Co-vergisting

Bodem/
vervuilde grond
EVOA

Aandachts
gebieden

BRZO
Biociden/
Gewas-beschermings-middelen
CITES
Vuurwerk

Asbest

Overige

XTC-dumping
Flora & Faunat
Water
Stookolie

Voeding

Luchtwassers
Emissienormen
Onvergunde inname
van afval
Opslag van afval
Mengen van afval
Dumpen/verkoop
van afval

Omschrijving delict

Transactieberekening

Overig afval wordt door de primaire ontdoener omgekat naar co-afval en verkocht aan tussenhandelaar

Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten

De tussenhandelaar neemt volgens vergunning co-afval en overig afval in, en mengt deze.

Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten
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Overbrenging van sloopschepen naar India

Afvalhandelaar mengt papier met plastic en brengt dit over naar China
Overbrenging container afgedankte televisies naar Nigeria
Chemisch bedrijf houdt zich niet dan wel zeer beperkt aan veiligheidsvoorschriften
Handel in verboden gewasbeschermingsmiddelen

Besparing van kosten + winst (opbrengst -/(direct gerelateerde) kosten).
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten**
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*

Ja
Ja

Illegale handel in beschermde vogels
Handel in vuurwerk zonder vergunning dan wel handel in verboden vuurwerk
Vuurwerkhandelaar slaat vuurwerk op in schuurtje
Vuurwerkhandelaar slaat vuurwerk op in bunker met klein mankement
Asbestverwijderingsbedrijf verwijdert asbest op ondeugdelijke wijze
Asbestverwijderingsbedrijf voert asbest (dat volgens de regels is verwijderd) af als regulier sloopafval
Aannemer behandelt asbest als regulier sloopafval
Afvalhandelaar neemt restanten in, afkomstig uit de kassensloop. De restanten bevatten asbest en worden
doorverkocht als metaal. De handelaar heeft geen vergunning voor het innemen van asbest.

Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Besparing van kosten
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten
Besparing van kosten
Besparing van kosten
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*

Ja
Ja

Vissen of jagen zonder vergunning of in verboden gebieden

Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten *

Ja

Afgifte vervuilde stookolie door ontdoener aan een niet erkend verwerker

Besparing van kosten + winst (opbrengst -/(direct gerelateerde) kosten) indien sprake is van verkoop
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten *
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten *
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten *
Opbrengst -/-( direct gerelateerde) kosten
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten**

Handelaar mengt vervuilde stookolie en verkoopt deze als product.
Vishandelaar verkoopt wolhandkrab waarin partijen zijn vermengd die afkomstig zijn uit dioxinewateren
Vleeshandelaar verkoopt rundvlees waarin partijen zijn vermengd waarvan de herkomst onduidelijk is.
Handelaar verkoopt vlees, afkomstig uit China
Volgens voorschriften verplichte luchtwassers worden niet aangeschaft dan wel niet gebruikt
Producent overtreedt met productieproces gedurende een lange periode de emissienormen waardoor voor
de mens zeer schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.
Afvalhandelaar neemt onvergund partijen afval in en verkoopt deze

Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*

Veehouder groenafval op zijn erf opgeslagen, waarbij de vergunning slechts te laat is aangevraagd.
Afvalhandelaar mengt verschillende partijen afval en verkoopt deze
Afval, dat tijdens het productieproces is ontstaan, wordt niet afgeleverd aan een erkend verwerker. In plaats
daarvan wordt het gedumpt dan wel verkocht aan derden.

Besparing van kosten
Opbrengst -/- (direct gerelateerde) kosten*
Besparing van kosten + winst (opbrengst -/(direct gerelateerde) kosten) indien sprake is van verkoop

*) In beslag genomen partijen hebben, tenzij de verdachte geld heeft ontvangen voor de inname hiervan, niet geleid tot voordeel en worden dus niet meegenomen in de transactieberekening.
Als echter aannemelijk is dat sprake is van andere (soortgelijke) feiten, dan kan voor deze feiten worden ontnomen.
**) Het onderzoek kan leiden tot de conclusie dat de gehele winst (gedurende een bepaalde periode) van het bedrijf dan wel van een divisie dan wel van een fabriek als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd.
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(kasopstelling)
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Dit artikel is het eerste deel uit een serie over de voordeelberekening bij
milieudelicten. In komende edities van aFPakken zullen geregeld artikelen
uit deze serie worden geplaatst.

Berekening voordeel bij
illegale handel in vuurwerk
drs. R. Schouteten RA, forensisch accountant
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Berekening voordeel bij illegale handel in vuurwerk 2/5

Op grond van art. 36e lid 5 Sr stelt de rechter
het bedrag vast waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat.
Uitgangspunt hierbij is dat wordt uitgegaan
van het voordeel dat betrokkene in de concrete
omstandigheden van het geval daadwerkelijk
heeft genoten 1 .
Dit betekent dat in elke zaak maatwerk
moet worden geleverd. Dat geldt ook voor de
berekening van de behaalde winstmarge bij
illegale handel in vuurwerk. Als de concreet
benodigde informatie hiervoor ontbreekt en
betrokkenen geen verklaring hierover afleggen
kan gebruik worden gemaakt van ervaringsgegevens uit andere opsporingsonderzoeken
of andere beschikbare gegevens om de winstmarge te schatten.
Het wederrechtelijke voordeel wordt
indien sprake is van illegale vuurwerkhandel doorgaans bepaald op basis van de
opbrengsten minus de directe kosten, een
zogenaamde voordeelberekening per delict
of transactieberekening.

aFPakken

aanschafkosten van het illegaal verhandelde
vuurwerk. De opbrengst minus deze inkoopkosten is de zogenaamde winstmarge (ook
wel winstopslag of bruto winst genoemd) die
de handelaar behaalt. Daarnaast kunnen er
andere direct gerelateerde kosten zijn, bijvoorbeeld extra reiskosten in verband met aanschaf
van het illegaal verhandelde vuurwerk en
transportkosten. De winstmarge wordt vaak
als een percentage weergegeven en als volgt
berekend:
Winstmarge =

verkoopprijs minus inkoopprijs
inkoopprijs

In dit artikel wordt verder ingegaan op de
beschikbare informatie met betrekking tot deze
winstmarge als onderdeel van de transactieberekening bij illegale handel in vuurwerk.

Jurisprudentie
In de jurisprudentie op rechtspraak.nl komen
niet veel uitspraken voor met betrekking
tot de behaalde winstmarge bij illegale handel
in vuurwerk. Het betreft uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven.

De direct gerelateerde kosten bestaan
voornamelijk uit de directe inkoopkosten, de

INHOUD
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Een korte opsomming:
• De verhouding tussen inkoopprijs en verkoopprijs wordt door de rechtbank, op 1:2,47
gesteld. De winstmarge bedraagt 147% 2 .
• Uit verklaringen van veroordeelde, medeverdachten en andere betrokkenen, en
geschriften met vermelding van de door
veroordeelde gehanteerde verkoopprijzen van
vuurwerk, schat de rechtbank dat verdachte
minstens een gemiddelde winst van 100% van
de inkoopwaarde wist te behalen 3 .
• Veroordeelde verklaarde dat de winstmarge
100% bedroeg en deze is door het Hof
gehanteerd 4 .
• De rechtbank was met de officier van justitie van
oordeel dat voor het berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel de winstopslag
gesteld kan worden op 125% van de inkoopprijs. Bij de vaststelling van dat percentage zijn
redelijke uitgangspunten gehanteerd, te meer
nu veroordeelde geen opening van zaken
heeft gegeven noch een behoorlijke
boekhouding heeft overgelegd, waaruit een
andere berekening aannemelijk wordt 5 .
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Tevens is een uitspraak 6 gepubliceerd
waarbij uit inbeslaggenomen bestellijsten en
geselecteerde What’s-App gesprekken prijzen
zijn herleid. In deze zaak zijn de inkoop- en
verkoopprijzen berekend. Aan de hand van
de aangetroffen lijsten van afnemers, prijzen,
ontmoetingsplaatsen, bestelde vuurwerkartikelen en de verklaringen van veroordeelde, is het aannemelijk dat er sprake is van
verkoopprijzen die variëren, al naar gelang de
hoeveelheden die worden afgenomen. Uit het
onderzoek is de inkoopprijs voor het vuurwerkartikel Vlinder niet gebleken en is aansluiting
gezocht bij de prijzen op internet. Voor een
karton Vlinders is de verkoopprijs minimaal
€ 39,00. De berekening van de winstmarge is
dan als volgt:
Verkoop
Inkoop
per karton per karton

Verschil

Winstmarge

Fenix

180

105

75

71%

Cobra 6

830

700

130

19%

Shell 4

300

250

50

20%

Vlinders

230

39

191

490%

Opvallend aan bovenstaande uitspraken is dat
de winstmarges per vuurwerkartikel kennelijk
zeer verschillend zijn. Maar ook dat aanzienlijk
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Vaak ontbreekt een boekhouding van de illegale
handel in vuurwerk en geven verdachten geen
openheid van zaken. Welke aanknopingspunten voor
berekening winstmarges zijn er dan?
hoge marges te realiseren zijn. Vaak ontbreekt
een boekhouding van de illegale handel in
vuurwerk en geven verdachten geen openheid
van zaken.

Hoge marges realistisch?
Op dit moment is een ontnemingszaak onder
de rechter, waarin een vuurwerkhandelaar
naast de legale handel in vuurwerk, verdacht
wordt van illegale handel in vuurwerk. Het
in het buitenland gekochte vuurwerk werd
geïmporteerd via een buitenlandse vennootschap en vervolgens in Nederland verkocht aan
consumenten. In Nederland is het verboden
het betreffende vuurwerk aan consumenten te
verkopen. In dit onderzoek is geen boekhouding
aangetroffen die inzicht zou kunnen verschaffen
in de met illegale vuurwerkhandel behaalde
verkoopprijzen en de daaruit af te leiden
illegale winstmarge. Verdachten hebben
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hierover ook niet willen verklaren.
Door het opsporingsteam is onderzoek gedaan
naar inkoop- en verkoopprijzen van de legale
vuurwerkhandel voor het traject van importeur
–> detaillist –> consument om inzicht te krijgen
in de winstmarges in de legale vuurwerkhandel.
Op basis van de administratie van een
importeur is de gemiddelde winstmarge voor
verkoop van importeur aan detaillist berekend
op 123,84% van de inkoop.
De gemiddelde winstmarge voor verkoop van
detaillist aan de consument is berekend aan de
hand van inbeslaggenomen overzichten (lijsten)
met daarop de adviesverkoopprijzen voor de
detaillist die hij hanteert voor de consument
en de inkoopprijzen voor de detaillisten bij
de importeur. Op basis van deze gegevens is
de gemiddelde winstmarge voor de detaillist
berekend op 155,82% van de inkoopprijs van
de detaillist.

Berekening voordeel bij illegale handel in vuurwerk 4/5

Schematisch is de winstmarge voor de legale
vuurwerkhandel dan als volgt weer te geven:
Inkoopprijs voor de importeur is 100

100

Marge van importeur naar detaillist 123,84%

124

Inkoopprijs van detaillist

224

Marge van detaillist naar consument 155,82%

349

Verkoopprijs aan consument

573

Hieruit blijkt dat bij de legale handel in vuurwerk
een gemiddelde winstmarge kan worden gerealiseerd in het traject van de importeur naar de
consument van in totaal 473%.
Bij de illegale handel in vuurwerk wordt door
betreffende importeur-verkoper het risico
genomen op inbeslagname van dit vuurwerk
door de overheid en op strafrechtelijke
vervolging. Het is daarom aannemelijk dat
deze personen een hogere marge wensen
te genereren dan op het legaal verhandelde
vuurwerk. In verband met de illegale handel en
de daarbij behorende risico’s is deze berekende
legale winstmarge vermenigvuldigd met de
factor 1,5. Hierdoor ontstaat er een hogere
winstmarge voor illegale handel in procenten
van 472,64% * 1,5 = 708,96%.
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Deze berekende illegale winstmarge is getoetst
aan de hand van een op het moment van
onderzoek beschikbare openbare publicatie 7 .
In deze publicatie staat vermeld:

De totale hoeveelheid verboden consumentenvuurwerk wordt geschat op ten minste
1 à 2 miljoen kilogram per jaar. De omzet van
verboden consumentenvuurwerk beloopt naar
schatting circa € 10 miljoen. Ter vergelijking:
de omzet van toegestaan consumentenvuurwerk is circa € 55 miljoen.
Omdat in deze publicatie uitsluitend de
inkopen in kilogrammen staan vermeld en de
inkoopwaarde ontbreekt, is voor de toetsing
de inkoopwaarde bepaald aan de hand van
de inkoopgegevens voor het illegaal verkocht
vuurwerk van de betreffende handelaar. Over
een periode van 3 jaar is volgens de administratie 1.426.555 kg met een inkoopwaarde
van € 1.283.991 ingekocht. Dit is een gemiddelde inkoopprijs voor het illegaal verkochte
vuurwerk van € 0,8725 per kg.
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Winstmarges per
vuurwerkartikel
kunnen kennelijk zeer
verschillend, maar ook
aanzienlijk hoog zijn
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Dan is de volgende berekening te maken op
basis van de verzamelde gegevens:
Totale
inkoop kg

Inkoop
prijs per kg

Totale inkoop

1.000.000

€ 0,8725

2.000.000

€ 0,8725

Verkoop
prijs per kg

Winst

€ 872.500

€ 10.000.000

€ 10

€ 9.127.500

1.046%

€ 1.745.000

€ 10.000.000

€5

€ 8.255.000

473%

(verkoopprijs per kg is totale verkoop in euro’s
gedeeld door totale inkoop in kg)
Een gemiddelde winstmarge is dan 759,5%. De
door het onderzoeksteam berekende winstmarge bij illegale vuurwerkhandel bedraagt
708,96%.
Uitgaande van de inkoopprijs van € 0,8725 per
kg zou de winstopslag in dit onderzoek voor
het traject importeur- consument bij illegale
verkoop gemiddeld € 6,19 per kg bedragen
(708,96% van € 0,8725), wat resulteert in een
gemiddelde illegale opbrengst van € 7,06.
Volgens de publicatie bedraagt de opbrengst
verboden consumentenvuurwerk gemiddeld
€ 7,50 per kg (gemiddelde van € 10 en € 5).
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1 HR 1 juli 1997, NJ 1998, 242 met annotatie van

Totale
Verkoop

Winst
marge

J.M. Reijntjes en JOW 1998, 1.

Zoals hierboven vermeld is de betreffende zaak
nog onder de rechter en zijn de betreffende
berekeningen nog niet inhoudelijk door een
rechter getoetst.

Winstmarge illegale vuurwerkhandel
In bovenstaand artikel is jurisprudentie en een
gekozen berekeningswijze voor de schatting
van de winstmarge bij illegale handel in
vuurwerk uitgewerkt. Hieruit komt naar voren
dat met de illegale handel in vuurwerk aanzienlijke winstmarges te behalen zijn.
Het FP is op zoek naar informatie omtrent
in- en verkoopprijzen van illegaal vuurwerk
en ontnemingsuitspraken in vuurwerkzaken. De informatie kunt u sturen aan:
r.schouteten@om.nl en
e.a.h.weustenraad@om.nl.
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2 Hof Den Haag 16 juni 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP3229.
3 Rb Dordrecht 9 maart 2006, ECLI:NL:RBDOR:2006:AV5270.
4 Hof Arnhem 30 augustus 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BR6455.
5 Rb Noord-Nederland 23 april 2013,
ECLI:NL:RBNNE:2013:2570.
6 Rb Midden-Nederland 31 januari 2014,
ECLI:NL:RBMNE:2014:379.
7 Landelijk Handhavingsprogramma 2005
Interventiestrategie Verboden consumentenvuurwerk.
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Op verzoek van de portefeuillehouder
Milieucriminaliteit van de Nationale Politie is in
2015 een onderzoek uitgevoerd naar het (strafrechtelijk) afpakken van door milieucriminaliteit
verkregen winsten. Dit onderzoek is uitgevoerd
door de Dienst Landelijke Informatieorganisatie
van de Politie, Landelijke Eenheid. Recent
is de rapportage naar aanleiding van dit
onderzoek afgerond: ‘Ondermijning ontnomen?
Strafrechtelijk afpakken bij milieucriminaliteit’.
Aan het woord zijn de onderzoekers Rudie Neve
en Nanina van Zanden. Zij hebben zo’n twintig
milieuzaken bekeken en daarnaast officieren
van justitie, (financieel) rechercheurs en
experts geïnterviewd.
Aan Rudie en Nanina werden de volgende
vragen voorgelegd:

Ondermijning
ontnomen!

Wat zijn volgens jullie de
belangrijkste bevindingen?
Rudie: ”Er is een achterstand in afpakken bij
milieucriminaliteit vergeleken met bijvoorbeeld
de hennepteelt, maar deze wordt wel kleiner. Er
wordt in elk geval aan gewerkt om frequenter
af te pakken bij milieucriminaliteit. Dat neemt

I.R. Beerdsen RA, forensisch accountant

INHOUD
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Het wordt heel belangrijk gevonden dat financiële
rechercheurs -en als het lastiger wordt experts
zoals accountants- vooral ook aan het begin van een
onderzoek hun inbreng hebben
niet weg dat het allemaal nog veel beter moet.
Vooral de capaciteit aan financiële recherche
en expertise voor de aanpak van milieudelicten
zal zowel kwalitatief als kwantitatief uitgebreid
moeten worden, als het tenminste menens is
om de gestelde doelen te halen.
Een ander punt is dat het bij milieucriminaliteit
meestal gaat om rechtspersonen. Dat vereist
ook specifieke kennis. Goed nieuws is dat er
in sommige regio’s geregeld wordt samengewerkt met experts uit de afdelingen zoals
de afdeling Finec. Ook weten veel teams het
Domein Afpakken van het FP steeds beter te
vinden. Vroeger was er toch wat schroom en
werden deze specialisten gezien als ver weg.
‘Moeten we die mensen lastig vallen met onze
problemen, we zoeken het zelf wel uit’, was dan
snel de houding.”
Volgens Nanina heeft het onderzoek ook laten
zien dat niet alleen qua kennis en capaciteit

INHOUD

verbeteringen nodig zijn, maar dat ook op het
gebied van de ondersteuning nog veel winst
valt te behalen: “Er werken ten behoeve van het
afpakken bij milieudelicten diverse instanties
samen (bijvoorbeeld Politie, NVWA, ILT) en het
is toch niet te begrijpen dat die soms elkaars
digitale gegevens niet kunnen lezen. Dit zijn
eigenlijk wel onze belangrijkste bevindingen:
als de in overleg met het OM afgesproken
doelen wat betreft ontneming gehaald moeten
worden, dan moeten er, specifiek voor het
afpakken bij milieudelicten, wel echt meer
middelen beschikbaar gesteld worden.”
Door de geïnterviewden werd ook de zorg
uitgesproken over het zgn. speelveldmodel bij
de politie, waarbij gespecialiseerde capaciteit
zoals observatieteams en ook financiële
recherche niet langer is gekoppeld aan een
bepaald team, maar in een centrale afdeling
wordt geplaatst waarop door de teams een
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(onderbouwd) beroep kan worden gedaan.
Rudie: “Sommige teamleiders zijn bang dat ze
hierdoor vaste financiële mensen kwijt zullen
raken en dat er bij de centrale teams te weinig
prioriteit gegeven zal worden aan milieuzaken.
Het wordt heel belangrijk gevonden dat financiële rechercheurs -en als het lastiger wordt
experts zoals accountants- vooral ook aan het
begin van een onderzoek hun inbreng hebben.
Dat geldt natuurlijk voor vele soorten onderzoeken, maar voor de aanpak van milieudelicten, waarbij de financiële invalshoek van
groot belang is, is deze wens extra sterk.”
Het belang daarvan wordt benadrukt door
Nanina: “Gelukkig wordt het financieel
onderzoek niet altijd beschouwd als ‘slechts’
een aanvulling op het strafrechtelijk onderzoek,
maar als één van de methoden om een
strafzaak aan te pakken. En dat is nodig, want
de plegers van milieucriminaliteit zijn vaak
bedrijven of ze hebben een bedrijf, en deze
bedrijven beschikken over een administratie.
De informatie uit deze administratie kan van
groot belang dan wel noodzakelijk zijn om een
zaak rond te krijgen! Bewijzen op basis van de
administratie kunnen immers even sterk zijn
als technische bewijzen. Als er bijvoorbeeld bij
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een bedrijf veel meer mest binnenkomt dan er
(met de juiste documentatie) weg gaat, dan kan
met behulp van de vastleggingen in de administratie bewezen worden dat er gerommeld is.
Er is zo ook een vuurwerkzaak geweest waar
de zaak is aangepakt zonder een vuurpijl aan
te raken! In deze zaak werd legaal profes
sioneel vuurwerk ingekocht in het buitenland.
Dit vuurwerk werd opgeslagen in bunkers. De
inkoop van het vuurwerk was terug te vinden
in de administratie, maar dat gold niet voor de
verkoop van dit vuurwerk. Verder bleek tijdens
het onderzoek dat de bunkers slechts een
fractie bevatten van de hoeveelheid vuurwerk
die er volgens de administratie in zou moeten
zitten. De verdachten mochten vervolgens
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uitleggen waar het vuurwerk gebleven was….
en dat konden ze niet. Hierdoor kon worden
bewezen dat de groep het vuurwerk illegaal had
verkocht. Dit blijkt dus een bijzonder efficiënte
wijze om een zaak ‘rond’ te maken.”

Leverde het onderzoek ook nog
nieuwe afpakmogelijkheden op?
Nanina: “Beslist! Door geïnterviewden werd
bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheden die
de Wet op de Economische Delicten biedt om
gegevens te vorderen bij een bedrijf (dus zonder
doorzoeking) en die volgens hen nog beter
benut zouden kunnen worden. Meer drastische
bevoegdheden uit deze wet, zoals het onder
bewind stellen van een bedrijf, worden zeer

De grote bedrijven laten zich meestal bijstaan door
verschillende deskundigen: advocaten en bijvoorbeeld
accountants. Voor een financieel rechercheur is het
erg moeilijk om het daar tegen op te nemen.

INHOUD

23

Ondermijning ontnomen! 4/4

zelden toegepast en ook dat zou wellicht best
meer kunnen.”
Een ander interessante mogelijkheid die door
de geïnterviewden werd genoemd is witwassen.
Rudie licht dat toe: “Het witwassen was
eigenlijk het vertrekpunt van het onderzoek,
er was namelijk eerder een artikel verschenen
waarin verschillende mogelijke witwasconstructies uit de doeken worden gedaan die
gebruikt kunnen worden bij milieucriminaliteit 1 . In de door ons bekeken onderzoeken
kwamen deze constructies eigenlijk niet
voor. Wel hebben we in de interviews naar dit
onderwerp gevraagd.
Sommige geïnterviewden vinden het ten laste
leggen van het delict witwassen en ook het
koppelen van het afpakken daaraan een goede
manier om milieucriminaliteit aan te pakken.
Anderen zien er niet zo veel in en sommigen
denken dat het eigenlijk niet zo veel ‘toevoegt’.
Daarmee wordt dan meestal bedoeld dat de
zwaarte van de straf, de op te leggen boete
of de ontnemingsmaatregel er niet groter of
zwaarder van zou worden. Om die reden is
witwassen in enkele zaken niet meegenomen,
terwijl het wel serieus overwogen werd.

INHOUD
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Om duidelijkheid te verschaffen pleiten wij dan
ook voor een pilot waarbij in een grotere zaak
witwassen als delict ten laste wordt gelegd.
Dit zou dan goed begeleid moeten worden met
de expertise vanuit Finec of vanuit het Domein
Afpakken van het Functioneel Parket. Het is
namelijk niet helemaal uitgesloten dat er zo
weinig aan witwassen gedaan wordt doordat de
milieuteams vooral beschikken over expertise
op het terrein van milieu en minder op dat
van witwassen.”
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Inmiddels zijn de uitkomsten van het onderzoek
gepresenteerd aan de opdrachtgever. In
overleg met de opdrachtgever wordt na de
oplevering van het definitieve rapport een
plan de campagne bepaald zodat het rapport
verder kan landen. Dan zal het rapport naar
verwachting ook worden verspreid. Nanina:
“We hopen dat OM-ers en politiemedewerkers
veel baat zullen hebben bij de uitkomsten. En
natuurlijk dat met dit onderzoek een goede stap
is gezet voor de aanpak van milieudelicten!”

Wat heeft jullie verbaasd tijdens
het onderzoek?
Nanina: “Het verwonderde ons dat enerzijds
afpakken van illegaal verdiend geld een heel
hoge prioriteit heeft bij de politie (‘misdaad mag
niet lonen’) maar dat tegelijk maar vrij beperkte
middelen ter beschikking worden gesteld om
dit ook te realiseren. Om de opmerking van een
officier van justitie aan te halen: ‘de politie wil
voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’. De
grotere bedrijven laten zich meestal bijstaan
door verschillende deskundigen: advocaten
en bijvoorbeeld accountants. Voor een financieel rechercheur is het erg moeilijk, dan wel
onmogelijk, om het daar tegen op te nemen.”
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1 Van der Leest, W.P.E. & G.J. van der Zon (2012).
Witwasmethoden bij grensoverschrijdende milieu
criminaliteit. Justitiële Verkenningen, (themanummer
Groene Criminologie 38, 2, p. 76-90.
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Concernstructuren in
milieuomgeving en afpakken
mr. M. van Thiel, civiel juridisch adviseur

NP

BV B

BV A

INHOUD

Het voordeel van het berekenen van voordeel in
een milieuomgeving is dat er heel veel administratief wordt vastgelegd om aan te kunnen
tonen dat alles keurig volgens de regels is
gegaan. En omdat elk voordeel ook een nadeel
heeft, worden de illegale activiteiten vaak
verweven met de bestaande legale werkzaamheden. Daar horen dan wel vaak weer ingewikkelde bedrijfsstructuren bij, die van belang zijn
voor toerekening en berekening.
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Een korte casus:
De bestuurder (natuurlijke persoon NP) wordt
ervan verdacht dat hij zonder vergunning heeft
gevist. De opbrengst daarvan is ongeveer
EUR 250.000,-.
Dit bedrag is door afnemers aan BV A voldaan.
Vervolgens is het nagenoeg geheel verdwenen
uit BV A en doorgesluisd naar BV B in de vorm
van dividend en managementvergoeding.
➔ Hoe kun je effectief komen tot het ontnemen
van het wederrechtelijk verkregen voordeel?

Concernstructuren in milieuomgeving en afpakken 2/3

Toerekenen betekent
dat het voordeel geheel
wordt toegerekend aan
een ander dan diegene
die het voordeel heeft
verkregen
Bij concernstructuren, en meer in het bijzonder
combinaties van rechtspersonen en natuurlijke
personen, spelen altijd deze twee vraagstukken:
I. Bij wie kan/ ga ik ontnemen? Toerekenen?
II. Bij wie kan ik beslag leggen?
In het navolgende zal ik op beknopte wijze wat
handvatten geven voor de beantwoording van
deze twee vraagstukken.

Ad I. Bij wie ontnemen? Toerekenen?
Voor de beantwoording van deze vraag moet
beoordeeld worden wie het feit heeft gepleegd
en bij wie het voordeel daaruit terecht is
gekomen. Alvorens daar nader op in te gaan, is
het goed om vooraf nog een enkele opmerking
te wijden aan de bepaling van de hoogte van

INHOUD
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schonken, gestolen of weggegooid, steeds
heeft te gelden dat de hoogte van het te
ontnemen voordeelsbedrag daardoor niet
wordt beïnvloed.”

het wederrechtelijk verkregen voordeel. Gelet
op het reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel, dient bij de bepaling van de
hoogte van het WVV te worden uitgegaan van
het voordeel dat de betrokkene in de concrete
omstandigheden van het geval daadwerkelijk
heeft behaald.
Deze component roept in de praktijk regelmatig
de vraag op of rekening gehouden moet worden
met na de voltooiing van het delict opgekomen
feiten en omstandigheden, zoals de mate
van inbaarheid van een vordering, of het gegeven
dat betrokkene zelf weer van de buit is bestolen.
Dit is niet het geval, gelet op het volgende
(samengevatte) uitgangspunt dat de Hoge
Raad in diverse uitspraken 1 heeft verwoord.
Het voordeel wordt verkregen op het moment
van voltooiing van het delict. Latere omstandigheden zijn niet relevant bij de vaststelling
van de omvang van het (eerder) daadwerkelijk
behaalde voordeel. Of, zoals advocaat-generaal
Knigge het in een conclusie 2 zegt:
“bepalend daarbij is in beginsel het tijdstip
waarop het delict is voltooid. Of het voordeel
nadien verloren is gegaan, doet niet ter zake.
Of het voordeel nu is opgesoupeerd, wegge-

26

Terug naar de vraag: bij wie gaan we ontnemen.
Als het wederrechtelijk verkregen voordeel is
verkregen door een rechtspersoon, moet dat
in beginsel bij die betreffende rechtspersoon
ontnomen worden. Maar wat als bijvoorbeeld:
• die rechtspersoon niet wordt vervolgd of
veroordeeld, en/of
• die rechtspersoon is gevestigd in buitenland,
en/of
• die rechtspersoon leeg/failliet is, en/of
• de meeste draagkracht c.q. voor beslag
vatbare voorwerpen niet bij die rechtspersoon
maar bij de natuurlijke persoon zijn?
Dit zijn slechts voorbeelden, maar ze kunnen
er allemaal toe leiden dat je toch bij de natuurlijke persoon wilt ontnemen in plaats van bij
de rechtspersoon waar het voordeel feitelijk
is verkregen. In dat geval kom je toe aan het
leerstuk van de toerekening. Toerekenen
betekent dat het voordeel geheel wordt toegerekend aan een ander dan diegene die het
voordeel heeft verkregen 3 . In het zogenaamde

Concernstructuren in milieuomgeving en afpakken 3/3

Jacobs-arrest 4 zijn de criteria die van belang
zijn voor de toerekening samengevat en nader
ingevuld door het Hof en in stand gelaten
door de Hoge Raad. Op basis van dit arrest is
de conclusie dat het door de rechtspersoon
verkregen voordeel enkel aan de natuurlijke
persoon kan worden toegerekend en van deze
kan worden ontnomen als:

a) die natuurlijke persoon volledige dan wel in
belangrijke mate zeggenschap (denk aan:
aandeelhouderschap) heeft over die
rechtspersoon.
b) hij over het vermogen van de rechtspersoon
kon beschikken.
c) h
 et verkregen voordeel heeft kunnen strekken
tot het voordeel van de natuurlijke persoon.

Ad II. Bij wie beslag leggen?
Het antwoord op deze vraag is: bij voorkeur
daar waar het (meeste) vermogen aanwezig is.

Nota bene: Indien op goede gronden het
verkregen voordeel kan worden toegerekend
aan de natuurlijke persoon, kan beslag
worden gelegd op vermogen dat toebehoort
aan de natuurlijke persoon, ten laste van de
natuurlijke persoon.

INHOUD
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Van belang is om je goed te realiseren dat voor
het leggen van het beslag de situatie anders
is dan bij toerekenen! Waar je bij toerekenen
als het ware door de grenzen van de identiteit
van de rechtspersoon ‘heen prikt’, is dat bij
het leggen van beslag niet mogelijk. De Hoge
Raad oordeelde in de zogenaamde Bucrobeschikking 5 dat je geen beslag kunt leggen
op vermogensbestanddelen van een rechtspersoon op de enkele grond dat de natuurlijke
persoon met de rechtspersoon kan worden
vereenzelvigd. In de casus die hierboven is
geschetst – het vermogen was van BV
A naar BV B gesluisd – moet je voor het leggen
van beslag:
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zijn tussen de zaaksofficier en de ontnemings
officier. Immers, indien anderbeslag niet
haalbaar is, dient de vermogende vennootschap
als verdachte te worden aangemerkt om daar
beslag te kunnen leggen.

1 HR 1 juli 1997, JOW 1998, 1, HR 30 november 2004, JOW
2005, 22, ECLI:NL:HR:2004:AR3721 en HR 10 oktober 2006,

JOW 2006, 57, ECLI:NL:HR:2006:AY7386.
2 Conclusie mr. G. Knigge bij HR 10 oktober 2006,

JOW 2006, 57, ECLI:NL:HR:2006:AY7386.
3 Let op: van toerekenen moet worden onderscheiden de
situatie dat we niet weten hoe WVV verdeeld is. Dan ga

1) BV B als verdachte bestempelen (denk aan:
witwassen). Of:

je toedelen of verdelen bijv. op basis van rolverdeling/
strafmaat of pondspondsgewijs. Voor feiten na 1 juli 2011
gepleegd kun je ook denken aan de hoofdelijke aansprake-

2) bezien of het leggen van anderbeslag
haalbaar is. Dan geldt dat ten laste van BV A
beslag wordt gelegd op het vermogen
van BV B (=anderbeslagene).

lijkheid. Dit is géén toerekenen. Bij toerekenen is de situatie bekend; we weten waar het wederrechtelijk verkregen
voordeel is neergeslagen dan wel gebruikt. De geldstromen
zijn geanalyseerd.
4 HR 6 februari 2007, JOW 2007, 12,

Het is dus van belang om aan het begin van de
zaak al te bezien wie tot verdachte moet worden
bestempeld om de verhaalsmogelijkheden
niet te frustreren. Dit behoort een dialoog te
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ECLI:NL:HR:2007:AZ4672.
5 HR 9 januari 1996, JOW 1996, 128; NJ 1998, 591,
ECLI:NL:HR:1996:ZD0345.
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Kasopstelling bij
milieudelicten:
kasplantje, muurbloem
of succesvolle bloeier?
drs. M.R. van Diggelen RA, senior forensisch accountant
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Bij milieudelicten is ook het soort delict bepalend
om het voordeel al dan niet via een kasopstelling
te bepalen

Meer nog dan bij commune delicten, geldt dat
milieudelicten zo goed als altijd vanuit een
financieel motief gepleegd worden. Daders
gaan calculerend te werk: wat levert het financieel op, hoe groot is de kans dat ik gepakt
word en wat is dan de maximale geldboete (of
andere straf) die mij boven het hoofd hangt?
Juist daarom is het belangrijk dat bij deze
delicten altijd gekomen wordt tot een afpakstrategie. Zeker ook in de gevallen waarin
de milieuschade niet te becijferen is of een
causaal verband met het delict lastig is aan
te tonen. Deze schade is dan niet civiel bij de
dader te claimen, waardoor financieel rechtsherstel nooit via een schadevergoedingsmaatregel zal kunnen plaatsvinden.

INHOUD

Een van de strafrechtelijke afpakmethoden
is de ontnemingsmaatregel ex art. 36e Sr.
Hierbij wordt een inschatting gemaakt van het
wederrechtelijk voordeel dat betrokkene heeft
verkregen. Zo’n voordeelsberekening kan op
twee manieren plaatsvinden: de voordeelsberekening per delict en de voordeelsberekening
per periode.
Bij de eerste methode bestaat het voordeel uit
de opbrengsten minus de direct gerelateerde
kosten (berekening op transactiebasis). Anders
gezegd wordt het voordeel benaderd vanuit de
creatie van dat voordeel, dus hoeveel voordeel
is gegenereerd aan ‘de voorkant’.
Bij de tweede methode wordt nagegaan in
hoeverre betrokkene in een bepaalde periode
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meer uitgaven heeft gedaan, dan via legale bron
kunnen worden verantwoord. Het voordeel wordt
hier benaderd vanuit de besteding van dat
voordeel, dus vanaf ‘de achterkant’. Dit gebeurt
meestal via een zogenaamde kasopstelling 1 .
Deze methode bepaalt het verschil tussen wat
voor betrokkene legaal beschikbaar was om
uitgaven te doen en de feitelijke uitgaven.
Wet (art. 36e Sr) noch jurisprudentie schrijven
voor in welke gevallen of bij welk soort delicten,
een van beide berekeningsmethoden te
gebruiken. Doorgaans hangt de keuze af van
het type financiële informatie dat tijdens het
onderzoek beschikbaar is geworden: informatie
over de afzonderlijke gepleegde delicten met
bijbehorende opbrengsten en kosten, of informatie over legale ontvangsten en het bestedingspatroon van betrokkene.
Bij milieudelicten is echter ook het soort delict
bepalend om het voordeel al dan niet via
een kasopstelling te bepalen. Dit wordt
hierna uitgewerkt.

Soorten milieudelicten
Milieudelicten zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Ten eerste delicten
die draaien om de besparing van kosten.
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Bijvoorbeeld afval dat op ondeugdelijke wijze is
afgevoerd/gereinigd; het verrichten van activiteiten waarvoor geen vergunning is aangevraagd (hoewel die na aanvraag wel verkregen
had kunnen worden); het niet voldoen aan
vergunningsvoorschriften (op niet wezenlijke
onderdelen).
Daarnaast zijn er delicten die een winst voor
betrokkene hebben opgeleverd: de verkoop van
illegaal vuurwerk, het mengen van afval of het
laten draaien van een fabriek terwijl cruciale
onderdelen van de installatie ontbreken (als
gevolg waarvan de business op een dergelijke
manier nooit uitgevoerd had mogen worden).
Uiteraard zijn ook combinaties mogelijk:
bijvoorbeeld afval dat in plaats van gereinigd te
worden (besparing van kosten), verkocht wordt
aan een afnemer (winst) 2 .

Gebruik kasopstelling
Hiervoor werd al aangegeven dat het bij een
kasopstelling gaat om geldstromen: er zijn
ontvangsten en uitgaven geweest. Dit betekent
dat als het voordeel moet worden bepaald op
basis van de besparing van kosten, de kasopstelling nooit de berekeningsmethode kan zijn.
Dan hebben immers juist géén geldstromen
plaatsgevonden: bepaalde kosten zijn bespaard.

INHOUD

Bij milieudelicten gepleegd door of via een
bedrijf, waarbij een bepaalde winst is behaald,
is de vraag of deze winst in de boekhouding
(van dit bedrijf) is verwerkt. Is dat het geval, dan
is de illegale inkomstenbron (de illegale winst)
bekend en hoeft deze niet via een onderzoek
gericht op de onverklaarbare uitgaven (kasopstelling) te worden herleid. In die gevallen vindt
dus een berekening op transactiebasis plaats.
Is de illegale winst buiten de boekhouding van
het bedrijf gebleven (zogenaamde contante
‘zwarte omzet’) dan kan een kasopstelling
gebruikt worden om eventuele negatieve
kassen van het bedrijf te analyseren. Deze
kunnen optreden wanneer illegale niet geregi-
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streerde geldstromen (deels) toch via de kas
van het bedrijf lopen. Ook kan een kasopstelling
op de eigenaar van het bedrijf (natuurlijke
persoon) worden uitgevoerd: welke consumptieve, persoonlijke uitgaven heeft hij verricht en
kon hij deze betalen vanuit zijn legale bronnen?
Wanneer de illegale winst rechtstreeks door
een natuurlijk persoon is behaald, behoren
zowel de transactieberekening als de kasopstelling tot de mogelijkheden. Een kasopstelling komt dan in ieder geval in beeld als
de illegale goederenstroom niet gevolgd kan
worden en informatie voor een transactieberekening derhalve ontbreekt.

Als het voordeel moet worden bepaald op basis
van de besparing van kosten, kan de kasopstelling
nooit de berekeningsmethode zijn
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Een kasopstelling behoort tot slot ook tot
de mogelijkheden indien er helemaal geen
(zichtbare) illegale winsten zijn geweest. Denk
aan een handelaar in illegaal vuurwerk die
wordt betrapt met een grote partij illegaal
vuurwerk. Deze partij wordt in beslag genomen
en kan nooit tot voordeel voor betrokkene
leiden. Interessant is echter wel hoe hij de
partij vuurwerk gefinancierd heeft: indien uit
het financieel onderzoek niet is gebleken dat
deze gefinancierd is vanuit legaal beschikbare
gelden, kan worden aangenomen dat de investering gedaan is vanuit eerdere, niet geziene
illegale opbrengsten en kan toch een ontnemingsdossier worden opgemaakt.

bestanddelen en ontvangsten in welke zin dan
ook) en het nader onderzoek (gericht op het
onderbouwen van additionele uitgaven en het
uitrechercheren van aanwijzingen voor legale
ontvangsten).
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1 Naast de kasopstelling kan de methode van vermogensvergelijking worden toegepast. Een kasopstelling is eenvoudiger toe te passen en verdient daarom de voorkeur. In
BOOM-Nieuws nr. 54, december 2008 en aFPAkken nr. 72,
najaar 2014 is uitgebreid aandacht besteed aan de kasopstelling. Het is een berekeningsmethode die reeds in 2002

Hopelijk is met dit artikel duidelijk geworden
dat de kasopstelling in milieuzaken zeker geen
kasplantje is en ook geen muurbloem hoeft
te blijven.

door de Hoge Raad erkend werd (HR 17 september 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE3569). Een ‘eenvoudige’ kasopstelling
bevat enkel contante geldstromen, een ‘uitgebreide’ kasopstelling onderzoekt naast contante ook girale geldstromen.
2 Om op juiste wijze een voordeelsberekening voor de verschillende categorieën te kunnen opstellen, hebben ontnemings- en milieuspecialisten van het Functioneel Parket
een ‘Denkmodel’ ontwikkeld. Dit is uitgewerkt in BOOMNieuws nr. 67, februari 2013.

Tot slot
Van belang is te realiseren dat de keuze
voor een kasopstelling gevolgen heeft voor
elke fase van het (financieel) onderzoek. De
analyse van afgeluisterde telefoongesprekken
(wordt gesproken over legale inkomstenbronnen of consumptieve bestedingen?); de
actiedag/zoeking (inbeslagname van allerlei
documenten, bankafschriften en foto’s waaruit
legale ontvangsten en uitgaven kunnen blijken);
het financieel verhoor (gericht op het verkrijgen
van duidelijkheid omtrent uitgaven/vermogens-
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Van beslaglegging
naar zekerheid

Een kwestie van geluk of
de juiste keuzes maken
mr. M. Hiemstra, senior parketsecretaris
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Veel milieudelicten worden gepleegd door of
met rechtspersonen. Deze rechtspersonen
hebben het wederrechtelijk verkregen voordeel
verworven, maar bieden niet altijd verhaal.
Vanuit het oogpunt van afpakken is het van
belang om in dat geval verder te kijken dan
alleen naar het vermogen van de verdachte
rechtspersoon. Waar is het wederrechtelijk
verkregen voordeel vanuit de rechtspersoon
uiteindelijk terecht gekomen? Wie zijn daar
allemaal behulpzaam bij geweest? Door deze
vragen in een vroeg stadium te beantwoorden
kunnen soms mooie resultaten worden bereikt.
Een mooi voorbeeld geven wij in dit artikel.
In een zaak waarbij een rechtspersoon ervan
wordt verdacht valsheid in geschrifte te hebben
gepleegd wordt het wederrechtelijk verkregen
voordeel dat hiermee door de rechtspersoon is
verkregen geschat op 2,5 miljoen euro.
De aandelen van de rechtspersoon die het
strafbare feit heeft gepleegd worden gehouden
door een holdingmaatschappij waarvan
een natuurlijk persoon de directeur en enig
aandeelhouder is.
Uit het (financieel) vooronderzoek blijkt dat
de rechtspersoon weinig tot geen vermogens
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Door goed financieel
onderzoek aan het begin
van het strafrechtelijk
onderzoek kunnen al
in een vroeg stadium
de juiste keuzes
worden gemaakt

bestanddelen heeft waarop beslag kan worden
gelegd. De vermogensbestanddelen die
aanwezig zijn binnen de rechtspersoon zijn
grotendeels in de vorm van een zekerheidsrecht verpand aan de bank en als zodanig
niet interessant voor beslaglegging. Het recht
van pand is een zakelijk zekerheidsrecht
waarmee een roerende zaak of een vordering
(het onderpand) bezwaard kan worden. Het
pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een
geldsom te krijgen voor geleverde diensten of
goederen in met name faillissementssituaties.
Reden is dat bedrijven vaak een aanzienlijke
kredietfaciliteit hebben bij een bank. In ruil
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daarvoor zijn vrijwel alle eigendommen van het
bedrijf verpand aan deze derde.
De rechtspersoon houdt zich daarnaast (hoofdzakelijk) bezig met legale activiteiten. Het
leggen van conservatoir beslag kan dan in
het kader van de eisen van proportionaliteit
en subsidiariteit niet wenselijk zijn 1 . Dat wil
zeggen, indien en voor zover de levensvatbaarheid van de onderneming onvermijdelijk in
gevaar zou worden gebracht.
Teneinde toch effectief te kunnen afpakken is
onderzocht of beslag kan worden gelegd onder
de natuurlijke persoon 2 . Hierbij kan gedacht
worden aan het ontnemen van een gedeelte
van het wederrechtelijk verkregen voordeel bij
de natuurlijke persoon als verdachte óf aan het
leggen van anderbeslag onder de natuurlijke
persoon ten laste van de rechtspersoon 3 .
In beide gevallen is het vaak moeilijk vast te
stellen welk bedrag van het wederrechtelijk
verkregen voordeel daadwerkelijk bij de natuurlijke persoon terecht is gekomen. Immers het
bedrijf heeft (voornamelijk) legale inkomsten
en maakt vaak onderdeel uit van een complexe
concernstructuur. De geldstromen zijn niet
eenvoudig als legaal of illegaal te bestempelen.
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In deze zaak bleek dat telkens kort na het
plegen van de strafbare feiten grote geldbedragen werden uitgekeerd aan de natuurlijke
persoon. Het toerekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de natuurlijke
persoon kan dan uitkomst bieden 4 . In dat geval
wordt het volledige bedrag ontnomen bij de
natuurlijke persoon, maar hoeft niet te worden
aangetoond in welke omvang het wederrechtelijk verkregen voordeel daadwerkelijk bij de
natuurlijke persoon terecht is gekomen. In het
artikel van civiel adviseur
mr. M. van Thiel elders in deze editie van
aFPakken wordt dit onderwerp nader uiteengezet.
Hier wordt verder volstaan met het gegeven
dat het wederrechtelijk verkregen
voordeel kan worden toegerekend aan de
natuurlijke persoon.
Op basis daarvan is besloten om zoveel
mogelijk conservatoir beslag te leggen onder
de natuurlijke persoon. Op de ‘klapdag’ resulteerde dit in de inbeslagname van grote
contante geldbedragen, banktegoeden en luxe
goederen; waaronder boten, personenauto’s
en motoren.
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Deze gerichte aanpak zorgde ervoor dat
verdachte binnen twee dagen aan de officier
van justitie liet weten zekerheid te willen
stellen 5 . De voorkeur van de officier van
justitie gaat uit naar een zekerheidstelling in
de vorm van een bankgarantie 6 . Met een
bankgarantie zorgt de bank ervoor dat het
zeker is dat een overeengekomen geldbedrag
bij een opgelegde ontnemingsmaatregel en/of
geldboete wordt voldaan. Een verdachte moet
voor een bankgarantie medewerking krijgen
van de bank en kosten maken. Veelal lopen die
kosten hoog op, zeker als een procedure nog
jaren doorloopt. Soms wil een verdachte ook
niet dat een bank weet heeft van de verdenkingen en is dat voor hem een beletsel om een
bankgarantie aan te bieden.
In deze zaak wil de verdachte geen
bankgarantie als zekerheidstelling afgeven.
De verdachte is wel bereid zekerheid te stellen
door een geldbedrag op de bankrekening
van het Openbaar Ministerie over te maken.
Zekerheid stellen enkel in de vorm van het
storten van een geldbedrag houdt in dat het
eigendom nog steeds bij de verdachte ligt,
waardoor ook derden die een vordering hebben
op de verdachte zich kunnen verhalen op het
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geldbedrag. De officier van justitie kwam
daarom met het voorstel, gelijk banken doen,
zekerheid te bedingen in de vorm van een
pandrecht 7 .
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1 HR 1 oktober 2013, ECLI:HR:2013:833.
2 De holding laat ik hier verder buiten beschouwing.
3 Artikel 94a lid 4 Sv.
Bij anderbeslag blijft de ontneming weliswaar gericht tegen de rechtspersoon, maar ter voldoening daarvan wordt

De verdachte gaat daarmee akkoord en er
wordt overeengekomen dat er zekerheid
wordt gesteld voor een bedrag van 3 miljoen
euro. Dit bedrag is overgemaakt aan het
Openbaar Ministerie onder de vestiging van
een pandrecht. Hierbij is bij de hoogte van het
bedrag aan zekerheidstelling naast de hoogte
van het geschatte bedrag aan wederrechtelijk
verkregen voordeel tevens rekening gehouden
met de hoogte van een mogelijke geldboete die
aan verdachte kan worden opgelegd.

het vermogen van de natuurlijke persoon beslagen.
4 HR 6 februari 2007, JOW 2007, 12.
5 Op grond van artikel 118a Sv kan het Openbaar Ministerie
op verzoek van de beslagene, een andere belanghebbende
of ambtshalve besluiten tot teruggave van het in beslag
genomen voorwerp tegen zekerheidsstelling.
6 Het Openbaar Ministerie heeft een ruime beleidsvrijheid bij
de beslissing over teruggave van een beslagen voorwerp
tegen zekerheidsstelling en een ruime beoordelingsvrijheid
bij de bepaling van het bedrag waarvoor en de wijze waarop
zekerheid gesteld dient te worden.
7 Een civiel adviseur kan helpen bij het opmaken van een

In elk onderzoek heb je een beetje geluk nodig.
Maar geluk kun je ook afdwingen. Door goed
financieel onderzoek aan het begin van het
strafrechtelijk onderzoek kunnen al in een vroeg
stadium de juiste keuzes worden gemaakt. Deze
zaak is daar een goed voorbeeld van!

overeenkomst van verpanding. Het pandrecht wordt
gevestigd op de vordering op de bank waar het geldbedrag
op rekening staat.
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