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De schadevergoedings
maatregel als grond voor 
het conservatoir beslag   
mr. C.J. Zweers, officier van justitie

Omdat het slachtofferbeslag alleen mogelijk is als er sprake 
is van een misdrijf waarvoor een schadevergoedingsmaatregel 
als bedoeld in artikel 36f Sr wordt opgelegd, is het van belang 
nader in te zoomen op deze schadevergoedingsmaatregel. 

Slachtofferbeslag in 
internationaal perspectief 
mr. J.G.A. Hennekam, internationaal 

strafrechtelijk juridisch adviseur  

Net als in het geval van andere 
typisch Nederlandse wetsbepalingen 
betreffende het afpakken van 
crimineel vermogen, zal het 
waarschijnlijk enige tijd duren 
voordat er een internationale basis 
is waarop het slachtofferbeslag met 
succes ook in het buitenland kan 
worden toegepast.  
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Inhoudsopgave 1/3

Vanaf welk moment is de 
wetgeving toepasbaar? 
mr. C.J. Zweers, officier van justitie

De wetswijziging is ingegaan 
op 1 januari 2014, maar kan het 
slachtofferbeslag ook worden 
toegepast in lopende zaken of 
voor feiten gepleegd vóór 1 januari 
2014? En hoe zit het met het 
aftrekken van het civiele vonnis 
van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel overeenkomstig 36e lid 8 
Sr als er nog niet betaald is? 

13
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Formaliteiten van 
het conservatoire 
(slachtoffer)beslag 
mr. H.G. Punt,  

civiel juridisch adviseur 

De formaliteiten voor het 
slachtofferbeslag (art. 94a lid 3 
Sv) zijn niet anders dan die voor 
het boete- of voordeelsbeslag (art. 
94a leden 1 en 2 Sv). Gebruik voor 
hulp bij het kiezen van het juiste 
model en de te volgen procedure 
de Beslagwizard en/of kijk voor 
meer details op het Afpakportaal   
of JKS (alleen OM). 

Vanaf welk moment kan slachtofferbeslag 
worden gelegd? 
mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur 

Dit artikel gaat in op de vraag vanaf welk moment het  
openbaar ministerie, of de opsporingsdienst namens deze,  
het slachtofferbeslag kan gaan leggen. Dat er dan ook aan 
de formaliteiten moet zijn voldaan, zoals de machtiging van  
de rechter-commissaris spreekt voor zich.   
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Inhoudsopgave 2/3

Klassiek beslag en 
slachtofferbeslag 
mr. H.G. Punt,  

civiel juridisch adviseur 

Hoe te handelen met een voorwerp 
dat in klassiek beslag (art. 94 Sv) 
is genomen terwijl er ook sprake 
is van een slachtoffer met een 
potentiele schademaatregel? Het 
gaat hier om de samenloop van  
klassiek beslag en conservatoir 
slachtofferbeslag (art. 94a Sv).

22
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Het Rijke Roomsche 
leven en het Armenfonds: 
het slachtoffer fiscaal 
geslachtofferd?
mr. H.W.G. Sweerts  

en mr. P.W. Kouwenberg 

In deze ‘special’ die ‘speciaal’ over 
de positie van het slachtoffer gaat in 
relatie tot het afpakken van  
(crimineel) vermogen, vonden wij 
het aardig om dit onderwerp eens 
in fiscaal-historisch perspectief te 
plaatsen. Hoe kijkt de fiscale wet-
gever nu naar het inkomen of  
vermogen, dat iemand ten koste  
van een ander heeft vergaard? 

31

Inhoudsopgave 3/3

28
Interview landelijk  
projectmanager  
slachtofferbeslag
mr. M. Hiemstra,  

parket secretaris en  

M.A.H. Hienkens,  

vermogens traceerder 

34
Afpakteams en  
ontnemingsspecialisten en 
colofon

mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur

De positie van het slachtoffer in de ontnemingswetgeving is  
bekend en wordt geregeld in art. 36e lid 9 Sr. Hiermee wordt  
beoogd te voorkomen dat iemand hetzelfde wederrechtelijk ver-
kregen voordeel meermalen zou moeten (terug)betalen, zij het aan 
verschillende (rechts)personen; als veroordeling tot betaling aan 
de benadeelde partij en als ontneming van het wederrechtelijk  
verkregen voordeel.

26
Slachtofferbeslag en ontnemingsvordering
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Inleiding
Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om conservatoir beslag 
te leggen ten behoeve van het slachtoffer. In deze mini-
special zetten wij diverse vragen en ervaringen op een rijtje. 

Het conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer is 
geregeld in artikel 94a lid 3 Sv: onder bepaalde voorwaarden 
kunnen voorwerpen in beslag genomen worden om te 
zijner tijd gebruikt te worden voor de tenuitvoerlegging van 
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f Sr, 
die aan de verdachte is opgelegd. Welke voorwaarden dit zijn 
en in welke gevallen de schadevergoedingsmaatregel kan 
worden opgelegd, leest u elders in dit blad. Inmiddels zijn de 
beslagformulieren (geheel aangepast aan deze wetgeving 
en gepubliceerd op PKN en JKS (alleen OM). Het is dan ook 
raadzaam deze formulieren te gebruiken.

Bij de wetswijziging waarbij het slachtofferbeslag is 
ingevoerd, is ook lid 8 (oud), thans lid 9 (nieuw) van artikel 
36e Sr gewijzigd: per 1 januari 2014 is bepaald dat de 
vorderingen van de benadeelde partijen en de schadever-
goedingsmaatregelen pas bij de berekening van het weder-

rechtelijk verkregen voordeel worden afgetrokken voor zover 
zij zijn voldaan. Met deze wetswijziging wordt het ‘afpakken’ 
van de verdachte vooropgesteld, de verdeling van hetgeen 
wordt afgepakt komt pas daarna! Ik licht dit toe met een 
eenvoudig voorbeeld: in een inbraakzaak heeft een slacht-
offer zelf een civiele procedure aangespannen, de rechter 
heeft zijn vordering toegewezen en dit vonnis is inmiddels 
onherroepelijk. Verdachte is ook voor die inbraak veroor-
deeld en er is een ontnemingsprocedure opgestart. Vóór
1 januari 2014 moest het gedeelte van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel dat in de berekening is opgenomen voor 
deze inbraak – voor zover dit is toegewezen in het civiele 
vonnis – afgetrokken worden bij de berekening van
het voordeel. Het slachtoffer kon zich dan ook niet verhalen 
op de opbrengst van de ontnemingsmaatregel. Door deze 
wijziging kan dit nu wel. Met name indien de verdachte 
vermogensbestanddelen in het buitenland heeft en er daar 
geen slachtofferbeslag mogelijk is, betekent dit dat het 
slachtoffer nu zich op de ontnemingsopbrengst kan voldoen! 
Verderop in dit blad wordt ingegaan op de diverse combi-
naties van afpakken: schadevergoeding aan het slachtoffer, 
verbeurdverklaring en ontneming. 

 mr. C.J. Zweers, officier van justitie

http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=94a
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36f
https://politiekennisnet.politieacademie.nl/vk/rhcboards/os/afpakportaal/Pages/homepage.aspx
https://jks.org.om.local/sites/jks/beslagformulieren/Paginas/default.aspx
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36e
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36e
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Vanaf welk moment is de 
wetgeving toepasbaar?

De wetswijziging is ingegaan op 1 januari 2014, 
maar kan het slachtofferbeslag ook worden 
toegepast in lopende zaken of voor feiten 
gepleegd vóór 1 januari 2014? En hoe zit het 
met het aftrekken van het civiele vonnis van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel overeen-
komstig 36e lid 8 Sr als er nog niet betaald is? 
Deze vragen naar het overgangsrecht komen 
aan de orde in dit artikel.

In de wetswijziging van het slachtofferbeslag is 
géén bepaling van overgangsrecht opgenomen, 
zodat de normale regels hieromtrent gelden.

Artikel 94a lid 3 Sv 
Wat betreft de mogelijkheid zelf van het leggen 
van dit conservatoire beslag, is het niet zo 
moeilijk: dit is een strafvorderlijke bevoegdheid, 
zodat deze kan worden toegepast vanaf het 
moment dat deze geldt, derhalve vanaf de 
invoering – dus ook in lopende zaken én ook 
voor feiten gepleegd vóór 1 januari 2014. 
Wel geldt de beperking dat alleen conser-

 mr. C.J. Zweers, officier van justitie
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vatoir beslag ten behoeve van een op te leggen 
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in 
artikel 36f Sr kan worden gelegd. Nu deze 
schadevergoedingsmaatregel pas vanaf 1 april 
1995 kan worden opgelegd , kan voor feiten 
gepleegd vóór die datum géén slachtofferbeslag 
kan worden gelegd. In de meeste commune 
zaken zal dit echter geen probleem opleveren.

Artikel 36e lid 8 Sr
Voor de in rechte toegekende maar nog niet 
betaalde schadevergoedingen heeft het Hof 
Amsterdam op 28 februari 2014  overwogen:
“Het hof overweegt allereerst dat de wetgever 
bij de wijziging van het betreffende lid, geen 
overgangsrecht heeft bepaald. Aldus geldt 
ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2011:BP6878) dat een sedert het 
plegen van het delict opgetreden verandering 
door de rechter met onmiddellijke ingang - en 
dus zonder toetsing aan de maatstaf van het 
gewijzigd inzicht van de strafwetgever omtrent 
de strafwaardigheid van de voor de wetswij-
ziging begane strafbare feiten - moet worden 

toegepast, indien en voor zover die verandering 
in de voorliggende zaak ten gunste van de 
verdachte werkt.
Het hof is van oordeel dat de gewijzigde bepaling 
in het onderhavige geval, namelijk in het geval 
dat de veroordeelde de in rechte toegekende  
vorderingen nog niet heeft betaald, niet een  
gunstigere werking heeft dan de bepaling 
zoals deze gold ten tijde van het begaan van 
de strafbare feiten die aan de ontneming van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel ten 
grondslag liggen. Het hof zal aldus toepassing 
geven aan de oude bepaling.”
Met andere woorden: voor het in mindering  
brengen van de in rechte toegekende vordering 
op het wederrechtelijk verkregen voordeel is  
volgens het Hof Amsterdam de pleegdatum  
van het feit beslissend; de Hoge Raad heeft zich 
hierover nog niet uitgesproken.  

Slachtofferbeslag kan 
worden toegepast vanaf 
de invoering – dus ook 
in lopende zaken én ook 
voor feiten gepleegd vóór 
1 januari 2014

1 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2056. 

2 Hof Amsterdam, 28 februari 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:3802, JOW 2014, 5.
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http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36e
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BP6878
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:2056
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:3802
(http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:2056)
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:2056
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:3802
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De schadevergoedings
maatregel als grond voor 
het conservatoir beslag  

Omdat het slachtofferbeslag alleen mogelijk is 
als er sprake is van een misdrijf waarvoor een 
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in 
artikel 36f Sr wordt opgelegd, is het van belang 
nader in te zoomen op deze schadevergoe-
dingsmaatregel. In dit artikel wordt kort aange-
geven in welke gevallen, aan wie, ten behoeve 
van wie  en voor welke schade kan de schade-
vergoedingsmaatregel worden opgelegd en wat 
hierbij een rol speelt. 

De schadevergoedingsmaatregel is ingevoerd 
bij de Wet Terwee  en biedt voor het slacht-
offer (en bepaalde nabestaanden) het voordeel 
dat hij niet zelf maar het OM met de tenuitvoer-
legging is belast. Het slachtoffer kan niet zelf 
deze maatregel vorderen; deze vordering is 
voorbehouden aan het OM, maar de maatregel 
kan ook ambtshalve door de rechter worden 
opgelegd. Ook de schadevergoedingsmaatregel 
beoogt net zo als de ontnemingsmaatregel 
herstel in de rechtmatige toestand en derhalve 
spelen ook hier de ernst van het feit, de verwijt-

 mr. C.J. Zweers, officier van justitie

9

http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36f
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De schadevergoedings
maatregel beoogt net 
zo als de ontnemings
maatregel herstel in de 
rechtmatige toestand

baarheid van het gedrag en de draagkracht van 
de verdachte geen rol. 

In welke gevallen?
Volgens lid 1 van art. 36f Sr kan een 
verplichting tot betaling aan de staat van een 
som geld worden opgelegd bij:
• Veroordeling wegens dat misdrijf. Volgens 

T&C is hieronder mogelijk ook begrepen een 
schuldig verklaring zonder oplegging van straf 
en maatregel ex art. 9a Sr.

• bij oplegging van een maatregel of een last als 
bedoeld in art. 37 Sr (plaatsing in een psychia-
trisch ziekenhuis).

• strafoplegging waarbij rekening is gehouden 
met een zgn. ad-info-feit (waarvan in de 
dagvaarding was vermeld dat het door de 
verdachte was erkend en aldus ter kennis van 
de rechtbank gebracht).

• strafbeschikking.

Het slachtoffer hoeft zich niet te voegen als 
benadeelde partij in de strafzaak. Het feit dat 
het vorderingsrecht van het slachtoffer verjaard 
is en dus niet meer opeisbaar is, betekent 
evenmin dat geen schadevergoedingsmaat-
regel zou kunnen worden opgelegd . Ook als 
een slachtoffer zelf een civiele procedure heeft 

De schadevergoedingsmaatregel als grond voor het conservatoir beslag  2/4

aangespannen en dus zich niet in de strafzaak 
heeft gevoegd, kan een schadevergoedings-
maatregel worden opgelegd. Dit kan zelfs in 
hoger beroep, zelfs al is dit in appel geen punt 
van bespreking op de zitting geweest!  Het 
voordeel voor het slachtoffer is dat de Staat 
de executie overneemt en bovendien kan het 
slachtoffer een voorschot  krijgen.

Aan wie kan schadevergoedings
maatregel worden opgelegd?
Op grond van artikel 36f lid 2 Sr kan de 
maatregel worden opgelegd indien en voor 
zover de verdachte jegens het slachtoffer naar 
burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade 
die door het strafbare feit is toegebracht.  Dit is 
met name van belang bij jeugdige verdachten: 
voor twaalf- en dertienjarigen is op grond van 
artikel 6:164 BW aansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad uitgesloten. Een schadevergoe-
dingsmaatregel kan dan ook alleen worden 
opgelegd aan verdachten die ten tijde van het 
begaan van het bewezenverklaarde feit 14 jaar 
of ouder waren. 
Net nadat het slachtofferbeslag was ingevoerd, 
is de vraag aan het WBOM gesteld of dan 
conservatoir beslag op het vermogen van de 
ouders van een twaalf- of dertienjarige kan 
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http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=37
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel3/Afdeling1/Artikel164
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2010:BM0912
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2007:BB2965
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:2954
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=36f
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001854/article=77h
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worden gelegd. Het WBOM komt tot de conclusie 
dat door de rechter géén schadevergoedings-
maatregel ex artikel 36f Sr aan diens ouders 
kan worden opgelegd en dat er dus ook geen 
conservatoir beslag ten behoeve van het slacht-
offer op het vermogen van de ouders kan worden 
gelegd. Overigens kan wel aan de ouders op 
grond van artikel 51g, vierde lid, Sv in het straf-
proces tegen de jeugdige de verplichting worden 
opgelegd de schade te vergoeden en in dat geval 
kan de benadeelde partij wel zelf civielrech-
telijk conservatoir beslag laten leggen op het 
vermogen van de ouders.   

Als er meerdere daders aansprakelijk zijn, 
kan iedere dader hoofdelijk aansprakelijk 
worden gesteld. Dit houdt volgens de Hoge 
Raad  in dat als de mededader de schade 
aan de benadeelde partij heeft vergoed, ook de 
betalingsverplichting van de (andere) verdachte 

aan de Staat in zoverre komt te vervallen, zelfs 
al is verzuimd dat in het dictum op te nemen. 
Als de medepleger feitelijk niet zelf de schade-
veroorzakende handeling heeft verricht, kan 
aan hem overigens wel de schadevergoedings-
maatregel worden opgelegd, maar in dat geval 
moet volgens de wetgever de hoogte worden 
beperkt tot het voordeel dat de deelnemer uit 
het schadeveroorzakende feit heeft genoten.

Ten behoeve van wie?
De schadevergoedingsmaatregel kan aller-
eerst worden opgelegd ten behoeve van het 
slachtoffer zelf. Volgens artikel 51a lid 1 Sv 
wordt als slachtoffer aangemerkt degene  
die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar 
feit vermogensschade of ander nadeel heeft 
ondervonden.  Dit betekent dat in ieder geval 
geen schadevergoedingsmaatregel kan worden 
opgelegd ten behoeve van de verzekerings-
maatschappij, die de schade heeft vergoed aan 
het slachtoffer.

Als tweede categorie worden de nabestaanden 
van het slachtoffer genoemd die vallen onder 
artikel 51f, tweede lid, Sr. Dit zijn de erfge-
namen en de personen die vallen onder artikel 
6:108 lid 1 en 2 BW  maar alleen indien het 

Zowel materiële als 
immateriële schade kan 
worden betrokken in de 
schadevergoeding aan  
het slachtoffer

De schadevergoedingsmaatregel als grond voor het conservatoir beslag  3/4
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http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=51g
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=51a
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=51f
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel1/Afdeling10/Artikel108
https://jks.org.om.local/sites/jks/conservatoir-beslag-ouders-jeugdige-verdachte/Paginas/default.aspx


aFPakken    nummer 73 | Maart 2015 - Slachtofferbeslag

slachtoffer als gevolg van het strafbare feit  
is overleden. 
Als een slachtoffer tijdens zijn leven een 
vordering als benadeelde partij heeft ingesteld 
en vervolgens overlijdt tijdens de strafpro-
cedure, dient volgens de Hoge Raad op deze 
vordering een uitspraak te worden gedaan; 
het overlijden staat aan toewijzing niet in de 
weg, ook niet indien het gaat om vergoeding 
van immateriële schade.  In datzelfde arrest 
kwam de vraag aan de orde of, indien het 
slachtoffer anders dan ten gevolge van het 
strafbare feit is overleden, diens erfgenamen tot 
de kring van begunstigden van de schadever-
goedingsmaatregel kunnen worden gerekend. 
De Hoge Raad beantwoordt die vraag beves-
tigend. Volstaan kan worden oplegging van de 
maatregel ‘ten behoeve van het slachtoffer’; de 
schadevergoedingsmaatregel behoeft niet ten 
behoeve van de erfgenamen van het slachtoffer 
te worden opgelegd.  Dit betekent dus dat 
bijvoorbeeld ook een schadevergoedingsmaat-
regel kan worden opgelegd ten behoeve van 
de erfgenamen van iemand die in de periode 
voor haar overlijden is opgelicht door een 
zogenaamde verzorger. 

Welke schade?
Uit de omschrijving ‘vermogensschade of ander 
nadeel’ blijkt dat zowel materiële als immate-
riële schade kan worden betrokken in de 
schadevergoeding aan het slachtoffer.
Zoals hiervoor al opgemerkt gaat het om de 
rechtstreekse schade: er moet een zodanig  
verband zijn tussen de geleden schade en 
het strafbare feit dat het slachtoffer moet zijn 
getroffen in het belang dat door de overtreden 
strafbepaling wordt beschermd. 

Als voorbeelden worden in T&C bij 51f Sr 
genoemd dat bij een veroordeling wegens het 
doorrijden na aanrijding, het niet de schade 
betreft die door het ongeval zelf is veroorzaakt, 
terwijl de schade van iemand die bestolen is bij 
heling wel als rechtstreekse schade  werd 
beschouwd en ook het geld verkregen door 
misbruik van een gestolen bankpas werd als 
schade als gevolg van diefstal van de porte-
monnee met daarin het pasje gezien. Uit een 
recente uitspraak van de Hoge Raad  blijkt 
dat ook de schade aan een fiets, die het slacht-
offer heeft laten vallen toen deze werd aange-
vallen, is te zien als rechtstreekse schade bij de 
mishandeling die er toen plaatsvond.  
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1 Wet van 23 december 1992, Stb. 1993,29, iwtr.  1 januari 

1995 (daarvoor – pilot).

2 HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0912, NJ 2010, 459.

3 HR 20 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB2965, NJ 2007, 

646, alsmede ECLI:NL:GHARL:2014:2954.

4 Artikel 36f lid 7. De daarin genoemde voorschotregeling 

geldt op dit moment alleen nog voor bepaalde categorieën 

slachtoffers (geweld- en zedenmisdrijven), maar zal worden 

uitgebreid naar alle misdrijven in 2016.

5 Bij jeugdigen is schadevergoedingsmaatregel moge-

lijk o.g.v. art. 77h lid 4 onder e Sr, zie HR 14 juni 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AT5801,  NJ 2006, 84.

6 Zie uitgebreid advies WBOM 2014/006 (alleen OM) van  

23 januari 2014.

7 HR 11 december 2007,  NJ 2008, 21.

8 Het gaat hier om zowel een natuurlijk als een  

rechtspersoon.

9 Dit betreffen diverse personen die in hun levensonderhoud 

door het overleden slachtoffer werden voorzien en degene 

die de kosten van de begrafenis of crematie heeft voldaan.

10 HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9105, NJ 2011,  

259 m.nt. Cleiren.

11 Zie ook HR 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:917.

12 HR 24 maart 1998, NJ 1998, 537.

13 HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:134.

14 Voor meer voorbeelden T&C, aant. 2 bij artikel 51f Sv.
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Slachtofferbeslag 
in internationaal 
perspectief

 mr. J.G.A. Hennekam, internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur 
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Net als in het geval van andere typisch 
Nederlandse wetsbepalingen betreffende het 
afpakken van crimineel vermogen, zal het  
waarschijnlijk enige tijd duren voordat er een 
internationale basis is waarop het slachtoffer-
beslag met succes ook in het buitenland kan 
worden toegepast. 

Op 3 april 2014 is de EU-richtlijn 2014/42/EU 
on the freezing and confiscation of instrumen-
talities and proceeds of crime in the European 
Union in werking getreden, waarin in vervolg 
op eerdere confiscatie richtlijnen minimum-
regels worden gesteld aan de EU-lidstaten 
betreffende de samenwerking in confis-
catie procedures. Daarin is onder andere 
opgenomen dat de lidstaten hun wetgeving 
dusdanig moeten aanpassen dat ‘confiscation 
from a third party’ mogelijk is. Opmerkelijk is 
dat daarbij de voorwaarden worden vermeld, 
die wij in de meest recente versie van ons 
‘anderbeslag’ volgens de Nederlandse 
wetgeving hanteren.  Maar ook andere typisch 
Nederlandse mogelijkheden als de tussentijdse 
vervreemding van in beslag genomen goederen 
ex art. 117 Sv en het kunnen opsporen van 
crimineel vermogen gedurende een strafrech-
telijk executie onderzoek (SEO) of een Nader 
Strafrechtelijk Financieel onderzoek zijn in 

deze EU-richtlijn geregeld. Het heeft enige 
tijd geduurd voordat deze instrumenten, die 
in Nederland al geruime tijd in de wetgeving 
zijn opgenomen, expliciet internationaal 
zijn geregeld. De vermelde richtlijn dient 
op 4 oktober 2015 in de wetgeving van de 
EU-lidstaten te zijn geïmplementeerd. Buiten 
de Europese Unie zal het van de desbetreffende 
landen blijven afhangen of deze mogelijkheden 
in het internationale rechtshulpverkeer kunnen 
worden toegepast. Slechts in de preambule bij 
deze richtlijn worden de EU-lidstaten aange-
spoord om het leggen van slachtofferbeslag 
zoals wij dat thans kennen in hun wetgeving 
mogelijk te maken . In de EU-richtlijn zelf 
wordt dit niet verplicht. 

Geen internationale basis voor het 
leggen van slachtofferbeslag
Hoewel er internationaal voldoende verdragen, 
EU-kaderbesluiten  en EU-richtlijnen bestaan 
op basis waarvan een verzoek tot beslaglegging 
kan worden gedaan ter uiteindelijke confis-
catie, wordt er in deze en andere verdragen, 
EU-kaderbesluiten en EU-richtlijnen met 
geen woord gerept over de mogelijkheid tot 
het leggen van beslag op het vermogen van 
de verdachte ter bewaring van het recht van 
verhaal van een uiteindelijk op te leggen 
schadevergoedingsmaatregel. De schadever-
goedingsmaatregel is in de Nederlandse wet 
een ander instrument dan de ontnemings-
maatregel of verbeurdverklaring. Ook binnen 
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In internationale verdragen, EUkaderbesluiten  
en EUrichtlijnen wordt met geen woord gerept over  
de mogelijkheid tot het leggen van beslag op het 
vermogen van de verdachte ter bewaring van het 
recht van verhaal van een uiteindelijk op te leggen 
schadevergoedingsmaatregel
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de EU zijn deze instrumenten apart geregeld. 
Het EU-bevriezingsbevel welke is geregeld in 
het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad 
van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake 
de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van 
beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of 
bewijsstukken kan alleen worden toegepast 
voor het leggen van beslag ten behoeve van de 
uiteindelijke confiscatie of het veiligstellen van 
het bewijs. 

In het EU-kaderbesluit wederzijdse erkenning 
geldelijke sancties  wordt expliciet vermeld 
dat een schadevergoedingsmaatregel onder 
de reikwijdte van dit kaderbesluit valt (art. 1, 
sub b, ii). In datzelfde artikel wordt uitdruk-
kelijk vermeld dat  beslissingen tot confis-
catie van hulpmiddelen of opbrengsten van 
strafbare feiten niet onder ‘geldelijke sancties’ 
vallen (art. 1, sub b, iii). Voor de overdracht 
van dergelijke beslissingen bestaat een apart 
EU-Kaderbesluit (2006/783/JHA van 6 oktober 
2006 on the application of the principle of 
mutual recognition to confiscation orders). 
De schadevergoedingsmaatregel kan dus niet 
zondermeer onder hetzelfde instrumentarium 
worden geschaard als datgene waaronder 
de confiscatie is geregeld. Een schadever-

goedingsmaatregel kan dus aan een andere 
EU-lidstaat ter executie worden overgedragen, 
echter, een bevel tot het leggen van conser-
vatoir beslag ter bewaring van het recht van 
verhaal van een dergelijke maatregel dus  
(nog) niet.

Ook in de verschillende Europese en VN 
verdragen is de mogelijkheid van het leggen 
van slachtofferbeslag niet opgenomen. Als er 
al iets is geregeld over de compensatie van 
slachtoffers, dan is dat ná confiscatie. Landen 
kunnen dat doorgaans onderling in het kader 
van de asset sharing ad hoc regelen.

Hoewel er in de verdragen dus geen bepalingen 
zijn opgenomen die het leggen van slachtof-
ferbeslag zoals wij dat thans kennen an sich 
mogelijk maken, bieden (slechts) de Europese 
verdragen overigens wel voldoende interna-
tionale mechanismen om voorwerpen (vóór 
confiscatie en/of veroordeling) terug te laten 
geven aan de rechthebbende . Het moet op 
basis van deze Europese verdragen dan wel 
gaan om voorwerpen die met het strafbare 
feit zijn verkregen en waarvan redelijkerwijze 
kan worden gesteld dat degene aan wie de 
voorwerpen worden teruggegeven de recht-
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Het is vooralsnog 
eenvoudiger om 
ná executie van 
de Nederlandse  
ontnemingsmaatregel 
in het buitenland in 
het kader van de asset 
sharing het volledige 
bedrag naar Nederland te 
laten overmaken, waarna 
de benadeelde partij op 
grond van  art. 577b Sv 
aanspraak kan maken op 
het ontnomen bedrag
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matige eigenaar is. Als er een derde partij te 
goeder trouw is, dan is zulks niet mogelijk.  
Op basis van deze bepalingen zou als aan 
voormelde voorwaarden is voldaan dus per 
rechtshulpverzoek kunnen worden verzocht om 
de voorwerpen ná inbeslagname zo spoedig 
mogelijk aan de verzoekende staat over te 
dragen met het oog op de teruggave daarvan 
aan de rechthebbende. 

Alternatief?
Indien sprake is van (veel) vermogen in het 
buitenland en zich niet de bovenstaande 
situatie voordoet waarin goederen aan de 
rechthebbende zouden kunnen worden terug-
gegeven, verdient het - zolang er geen interna-
tionale basis bestaat voor het slachtofferbeslag 
- aanbeveling om voor het conservatoir beslag 
met het oog op de ontneming te gaan in plaats 
van het slachtofferbeslag.
Indien sprake is van beslag in het buitenland 
is het doorgaans eenvoudiger om een ontne-

mingsbeslissing  in het buitenland te effec-
tueren. Daarvoor bestaan, zoals eerder 
vermeld, ten aanzien van de meeste landen 
voldoende verdragen en/of EU-kaderbesluiten 
en EU-richtlijnen. Volgens de huidige wetgeving 
kan een ontneming naast een schadevergoe-
dingsmaatregel worden opgelegd, ook als het 
wederrechtelijk verkregen voordeel en het 
nadeel van een benadeelde partij even groot 
is.  De claim van de benadeelde partij hoeft 
dus niet meer op voorhand van de ontne-
mingsmaatregel te worden afgetrokken.  Het 
is vooralsnog eenvoudiger om ná executie van 
de Nederlandse  ontnemingsmaatregel in het 
buitenland ten behoeve van de benadeelden in 
het kader van de asset sharing het volledige 
bedrag naar Nederland te laten overmaken. Ná 
executie en overdracht van de tegoeden naar 
Nederland zou de benadeelde partij vervolgens 
op grond van  art. 577b Sv aanspraak kunnen 
maken op het ontnomen bedrag. 
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1 In the context of criminal proceedings, property may also 

be frozen with a view to its possible subsequent

restitution or in order to safeguard compensation for the 

damage caused by a criminal offence.

2 Een EU-kaderbesluit is de voorloper van de EU-richtlijn.

3 Kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de  

Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing 

van het beginsel van wederzijdse erkenning op  

geldelijke sancties.

4 Zo is er in de EU-rechtshulpovereenkomst in artikel 8 een 

bepaling opgenomen die betrekking heeft op teruggave aan 

de rechtmatige eigenaar van voorwerpen die zijn  

verkregen door een strafbaar feit. Een nagenoeg zelfde 

bepaling is te vinden in art. 12 van het tweede aanvullend 

protocol van het ERV. Binnen Europa bestaat deze  

mogelijkheid dus ook, mits het desbetreffende Europese 

land partij is bij dit Verdrag.
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Formaliteiten van 
het conservatoire 
(slachtoffer)beslag 

De belangrijkste voorwaarden voor de drie straf-
vorderlijke conservatoire beslagen zijn:
• bij slachtofferbeslag (art. 94a lid 3 Sv) dat er 

sprake moet zijn van een verdenking van een 
misdrijf waarvoor een geldboete van tenminste 
de 4e categorie kan worden opgelegd.

• bij boetebeslag (art. 94a lid 1 Sv) dat er sprake 
moet zijn van een verdenking van een misdrijf 
waarvoor een geldboete van de 5e categorie kan 
worden opgelegd. 

• bij voordeelsbeslag (art. 94a lid 2 Sv) dat er 
sprake moet zijn van een verdenking of een  
veroordeling wegens een misdrijf waarvoor  
een geldboete van de 5e categorie kan  
worden opgelegd.  

 obij jeugdigen (jonger dan 18 jaar) kan ook 
boete-, voordeelsbeslag en slachtofferbeslag 
worden gelegd als er sprake is van  
een verdenking van of veroordeling wegens 
een misdrijf waarvoor een tenminste geldboete  
van de 4e categorie kan worden opgelegd  
(art. 488a Sv). 

 mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur 
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De formaliteiten voor het slachtofferbeslag 
(art. 94a lid 3 Sv) zijn niet anders dan die voor 
het boete- of voordeelsbeslag (art. 94a leden 
1 en 2 Sv). Ik zet deze hieronder beknopt 
uiteen. Gebruik voor hulp bij het kiezen van 
het juiste model en de te volgen procedure de 
Beslagwizard en/of kijk voor meer details op  
het Afpakportaal of JKS (alleen OM).

Legalisatie 
Algemeen: het op het beslagmoment geschatte 
het schadebedrag , het voordeel respectievelijk 
de voorgenomen geldboete-eis dient in beginsel 
tenminste € 5000,- te bedragen. Dit is geen 
wettelijke eis maar een praktische “OM-regel”. 
Het aantreffen van contant geld van enige 
omvang kan echter reden zijn om af te wijken 
van dit algemene beginsel. Indien er tegelijk 
meerdere soorten beslag wordt gelegd, geldt 
deze eis voor het totaal.
Bij slachtofferbeslag geldt dezelfde voorwaarde 
buiten heterdaad. In heterdaadsituaties kan 
slachtofferbeslag worden gelegd ongeacht de 
omvang van de schade. De praktijk houdt aan 
alleen als verdachte minimaal € 500,- onder 
zich heeft. Ook hier geldt dat als een junk   
€ 385,- bij zich heeft, ik geen reden zie om dat 
niet in beslag te nemen. 

• Voor het openbaar ministerie:  dat vooraf aan 
de (lastgeving tot) inbeslagneming een schrif-
telijke machtiging van de rechter-commissaris 
is vereist (art. 103 Sv) bij slachtofferbeslag en 
bij boetebeslag moet deze machtiging er altijd 
zijn,  zelfs als er wel reeds een machtiging 
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (“SFO”) 
ex artikel 126 Sv is verleend. 

• bij voordeelsbeslag,  gelegd tijdens een 
SFO is geen separate machtiging vereist, de 
machtiging SFO volstaat.

• bij voordeelsbeslag gelegd tijdens een SFO 
op een reeds voor het verkrijgen van de 
machtiging SFO in klassiek beslag genomen 
voorwerp is wel een separate machtiging (art. 
103 Sv) vereist. 

Uitzondering vanaf 1 januari 2014: zowel bij 
slachtofferbeslag als bij de andere conser-
vatoire beslagen: bij beslag op roerende zaken 
bij ontdekking op heterdaad:
• beslag op roerende zaken kan op (monde-

linge) vordering van de officier van justitie 
ook worden gelegd krachtens mondelinge 
machtiging van de rechter-commissaris (art. 
103 lid 3 Sv). Deze mondelinge vordering en 
mondelinge machtiging moeten nadien wel op 
schrift gesteld worden. Ik ga ervan uit dat hier 

De formaliteiten voor het 
slachtofferbeslag zijn niet 
anders dan die voor het 
boete of voordeelsbeslag 

Formaliteiten van het conservatoire (slachtoffer)beslag  2/5

18

https://beslagwizard.politieacademie.nl/
https://politiekennisnet.politieacademie.nl/vk/rhcboards/os/afpakportaal/Pages/homepage.aspx
https://jks.org.om.local/sites/jks/Paginas/trefwoorden.aspx?overviewtype=Expertisecentra&keyvalue=Afpakken (FP)
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=103
http://bwb.rijksweb.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0001903/article=126


aFPakken    nummer 73 | Maart 2015 - Slachtofferbeslag

Bij een in Nederland geregistreerd schip of 
vliegtuig wordt het beslag gelegd door een 
deurwaarder en wel door inschrijving in 
die registers. Een in het buitenland geregi-
streerd schip kan in een Nederlandse haven 
als roerende zaak in beslag worden genomen. 
Geadviseerd wordt dat door een deurwaarder te 
laten doen en om dat beslag ook in het buiten-
landse register te laten inschrijven. Dit nalaten 
levert risico’s op.   

Onder derden (derdenbeslag): 
Hierbij gaat het om beslag op de vordering 
die de verdachte op deze derde heeft, bijv. zijn 
bank. Hieronder vallen ook de roerende zaken 
die deze derde van de verdachte onder zich 
houdt. Deze beslaglegging geschiedt door een 
schriftelijke kennisgeving aan de beslagene. 
Daarbij kan, als sprake is van derdenbeslag 
op een roerende zaak (bijv. een uitgeleende 
auto) deze worden meegenomen. De opspo-
ringsambtenaar maakt een proces-verbaal van 
inbeslagneming tevens kennisgeving op naar 
een standaard model (Model B). Derdenbeslag 
vindt plaats op het moment dat het beslag-
model B de derde heeft bereikt. Een mail of 
een fax volstaat ook. De beslagomschrijving 
in model B is zeer ruim geformuleerd, alles 
wat de derde verschuldigd is of zal worden op 

de drie dagen termijn geldt. Deze schriftelijke  
machtiging moet in elk beslag aan de  
beslagene, bij derdenbeslag en bij ander-
beslag ook aan de verdachte/veroordeelde 
worden betekend/uitgereikt. 

 
• Voor de opsporingsdienst geldt dat er altijd 

een lastgeving, dat wil zeggen een opdracht 
tot inbeslagneming van het openbaar 
mini sterie is vereist (niet vereist is dat deze op 
schrift gesteld is). 

Het inbeslagnemen zelf
Onder de verdachte/veroordeelde
• op onroerende zaken, aandelen en effecten 

op naam: beslag op deze voorwerpen en de 
betekening(en) daarvan geschiedt door een 
gerechtsdeurwaarder.

• op alle overige voorwerpen, dus op roerende 
zaken, rechten aan toonder of order, schepen 
en voertuigen: Dit beslag geschiedt door de 
ambtshandeling en het feitelijk meenemen 
van de in beslag genomen zaak. De  
opsporingsambtenaar maakt daarvan een 
proces-verbaal van de inbeslagneming op 
(Model A), alsmede om logistieke redenen  
een kennisgeving van inbeslagneming. Deze 
dient om het beslag in te kunnen brengen  
in het Beslagportaal .
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grond van de bestaande rechtsverhouding valt 
er onder. Ik adviseer dit model B te hanteren 
en het beslag niet te beperken tot een enkele 
roerende zaak of een enkele vordering. In de 
praktijk kan zo’n beperking grote nadelen 
opleveren.  

Onder een ander (anderbeslag): 
Voor het leggen van andersbeslag is vereist dat 
er voldoende aanwijzingen bestaan dat de in 
beslag te nemen voorwerpen aan de ander zijn 
gaan toebehoren met het doel de uitwinning 
van die voorwerpen te bemoeilijken of te 
verhinderen (vereiste van verhaalsfrustratie). 
Voorts dat die ander ten tijde van dat gaan 
toebehoren dit (frustreren van het verhaal) wist 
of redelijkerwijs kon vermoeden (wetenschaps-
vereiste). Als aan deze vereisten is voldaan 
kunnen ook andere aan die ander toebeho-
rende voorwerpen in conservatoir beslag 
worden genomen ten laste van de verdachte/
veroordeelde, tot ten hoogste de waarde van 
de hiervoor bedoelde ‘zijn gaan toebehorende’ 
voorwerpen. Bij beslag op voorwerpen onder 
de ander maakt de opsporingsambtenaar een 
proces-verbaal naar Model C, voor beslag op 
vorderingen onder een derde van de ander (bijv. 
diens bank) wordt Model D gebruikt.

Formaliteiten van het conservatoire (slachtoffer)beslag  4/5
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Betekeningen 
• De schriftelijke machtiging van de rechter-

commissaris (art. 103 of 126 Sv) dient altijd 
aan de beslagene en bij derdenbeslag en 
anderbeslag ook aan de verdachte/veroor-
deelde te worden betekend of uitgereikt. De 
betekening wordt door een deurwaarder  
uitgevoerd; de uitreiking door opsporings-
ambtenaar is gebaseerd op art. 585 e.v. Sv. 
Beide vormen zijn toegestaan.

• De processen-verbaal van de inbeslagneming 
zelf (de beslagmodellen) dienen te worden 
betekend. Uitsluitend model A en C mogen 
ook aan de beslagene worden uitgereikt (met 
een bewijs van ontvangst).  
Onroerende zaken, aandelen en effecten op 
naam neemt de deurwaarder na opdracht in 
beslag en voert de daarbij vereiste beteke-
ningen uit (art. 556 Sv). Bij teboekgestelde  
schepen en vliegtuigen wordt dat dringend 
aangeraden.  

• Bij beslag onder de verdachte (Model A 
(politie, OM/BOD)): de machtiging gelijk met 
het beslagmodel uitreiken. 

• Bij derdenbeslag (Model B (politie, OM/
BOD)): de machtiging moet worden be-
tekend/uitgereikt aan de beslagene (= de 
derde) en aan de verdachte. Het beslag-
model moet aan beiden worden betekend.

• Bij anderbeslag (Model C (politie,  
OM/BOD)): de machtiging gelijk met het 
beslagmodel uitreiken aan de beslagene  
(= de ander) en aan de verdachte. 

• Bij beslag op vorderingen van een ander 
(Model D (politie, OM/BOD)): de machtiging 
moet worden betekend/uitgereikt aan de 
beslagene (= de derde van de ander), aan de 
verdachte en aan de ander. Het beslagmodel 
moet aan allen worden betekend. 

De beslagmodellen geven aan  
hoe te handelen.  

Formaliteiten van het conservatoire (slachtoffer)beslag  5/5

1  Zie Instructie Afpakken (2013I008) (alleen OM)

Eigenbeslag
Beslag onder zichzelf (eigenbeslag) kan enkel 
door het openbaar ministerie zelf worden 
gelegd. Het is een bijzondere vorm van het 
derdenbeslag. Hiervan is sprake als het 
openbaar ministerie voorwerpen, die aan de 
verdachte/veroordeelde toebehoren, onder 
zich heeft (uit welke hoofde dan ook) en die 
voorwerpen in conservatoir beslag wil nemen. 
Omdat de opsporingsdienst nimmer ‘houder 
voor de beslagene’ is in de zin van art. 103 en 
94a Sv jo. 724 Rv, kan deze niet dit eigenbeslag 
uit naam van het openbaar ministerie leggen. 
Het openbaar ministerie maakt het proces-
verbaal van de inbeslagneming op (Model E) 
en verstrekt een afschrift van Model E aan de 
bewaarder die het betreffende beslagobject 
‘onder zich’ heeft (bijvoorbeeld Domeinen 
Roerende Zaken of de opsporingsdienst). 
De gerechtsdeurwaarder of een opsporings-
ambtenaar betekent/reikt uit de machtiging ex 
art. 103 resp. 126 Sv aan de verdachte/veroor-
deelde. De gerechtsdeurwaarder betekent  het 
proces-verbaal aan de verdachte.                      
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Klassiek beslag en 
slachtoffer beslag
 mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur 

Hoe te handelen met een voorwerp dat in 
klassiek beslag (art. 94 Sv) is genomen terwijl 
er ook sprake is van een slachtoffer met een 
potentiële schademaatregel?  Het gaat hier om 
de samenloop van klassiek beslag en conser-
vatoir slachtofferbeslag (art. 94a Sv). 
Uitgangspunt bij deze bespreking is dat er niet 
een waarheidsvinding aan het klassieke beslag 
ten grondslag ligt maar het oogmerk van 
verbeurdverklaring. De waarheidsvinding als 
grondslag staat een slachtofferbeslag niet in de 
weg. Als het voorwerp deze dienst heeft gedaan 

en er geen strafvorderlijk belang meer is, dient 
het beslag te worden opgeheven. Het slachtof-
ferbeslag blijft bestaan en het voorwerp kan als 
verhaalsobject dienen.  

Stel dat een overvaller zich met een Jaguar 
naar de plaats van de overval heeft begeven 
met het oogmerk deze ook als vluchtauto te 
gebruiken. Natuurlijk is de Jaguar dan vatbaar 
voor verbeurdverklaring, omdat deze is aan te 
merken als een voorwerp met behulp waarvan 
het feit is begaan (art. 33a lid 1 onder c Sr). 
Als het slachtoffer van de overval (immate-
riële) schade heeft geleden, gaat het bij deze 
samenloop  in feite over de vraag of de bijko-
mende straf van verbeurdverklaring moet 
prevaleren boven het verhaalsobject van de 
schademaatregel. Op deze vraag is geen 
algemeen antwoord te geven; het antwoord 
hangt sterk af van bijkomende factoren. Als  
er geen andere verhaalsobjecten te vinden 
zijn en het betreft schade van enige omvang, 
zou het belang van het slachtoffer wel eens 
zwaarder kunnen wegen dan de leedtoevoeging 
van de dader.   
Het is de verantwoordelijkheid van het 
openbaar ministerie om bij de vordering van 
verbeurdverklaring ook de belangen van het 
slachtoffer af te wegen! 

Geen andere verhaals
objecten te vinden? 
Misschien weegt het 
belang van het slachtoffer 
zwaarder dan de leed
toevoeging van de dader
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Vanaf welk moment  
kan slachtofferbeslag 
worden gelegd? 
 mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur 
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Dit artikel gaat in op de vraag vanaf welk 
moment het openbaar ministerie, of de opspo-
ringsdienst namens deze, het slachtofferbeslag 
kan gaan leggen. Dat er dan ook aan de forma-
liteiten moet zijn voldaan, zoals de machtiging 
van de rechter-commissaris spreekt voor zich. 
Ik verwijs voor die formaliteiten naar mijn  
artikel elders in dit nummer. 

Volgens art. 94a lid 3 Sv kunnen als er sprake 
is van verdenking van een (4e cat.) misdrijf 
voorwerpen in beslag genomen worden tot 
bewaring van het recht tot verhaal voor een ter 
zake van dat misdrijf op te leggen maatregel als 
bedoeld in artikel 36f Sr. Een voorwaarde voor 
slachtofferbeslag is dat er sprake is van een 
verdenking in de zin van art. 27 Sr. het redelijk 
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.  

Moment van ontstaan van verdenking
Voor een verdenking van het plegen van een 
strafbaar feit moeten concrete feiten en 
omstandigheden objectief bezien voldoende 
aanleiding geven. Wanneer dat zo is, is niet in 
regels te vatten, maar algemene vermoedens 
zonder andere feiten of omstandigheden zijn 
onvoldoende grond. Zo blijkt wel uit de juris-
prudentie dat een anonieme tip bij voorkeur 

ondersteund moet worden door gegevens uit 
een andere bron, maar deze kàn op zichzelf 
soms ook voldoende zijn voor een verdenking.  
Ik meen dat het ontstaansmoment het moment 
is dat het openbaar ministerie, maar in de 
meeste gevallen de opsporingsdienst, kennis 
krijgt van een (vermoedelijk) strafbaar feit en 
gaat onderzoeken of daarvan sprake is. Denk 
hierbij aan de situatie dat er voorwerpen worden 
aangetroffen, bijvoorbeeld in een geparkeerde 
auto of een leegstaand pand, waarvan aanne-
melijk is dat ze gestolen zijn. Zodra de identiteit 
van een vermoedelijke dader bekend is, is die 
verdachte. Als die persoon nog niet bekend 
is, kan naar mijn mening ook slachtoffer-
beslag worden gelegd voor een NN-verdachte. 
Uiteraard moet er wel een redelijke verwachting 
zijn van een vervolgingsbeslissing. 

Redelijke verwachting van  
schadevergoedingsmaatregel
Een andere  voorwaarde is dat het niet hoogst 
onwaarschijnlijk is dat de strafrechter te  
zijner tijd een schadevergoedingsmaatregel zal 
opleggen. In welke gevallen een schadevergoe-
dingsmaatregel kan worden opgelegd wordt 
uiteengezet in het artikel van mr. C.J. Zweers, 
elders in deze uitgave.

Vanaf welk moment kan slachtofferbeslag worden gelegd?   2/3

Daarvan zal in ieder geval sprake zijn als er 
een slachtoffer bekend is die ten gevolge van 
dit strafbare feit schade  (evt.  immateriële 
schade) heeft geleden. En dit slachtoffer zich 
waarschijnlijk, eventueel na daartoe uitge-
nodigd te zijn, civiel zal voegen in het straf-
geding (art. 51a Sv) en een beroep op de 
slachtoffermaatregel in de zin van art. 36f Sr 
zal doen. 
Zelfs als het slachtoffer zich niet voegt, kan de 
maatregel of ambtshalve of op vordering van 
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het openbaar ministerie worden opgelegd.  
Deze redelijke verwachting van het opleggen 
van deze maatregel is essentieel voor  
het slachtofferbeslag.  

Het openbaar ministerie (en de opsporings-
dienst) moet  zelf de inschatting  maken  of 
het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat er een 
schadevergoedingsmaatregel zal worden 
opgelegd en moet zelf overwegen of  er 
voorwerpen in slachtofferbeslag moet worden 
genomen. In sommige gevallen zal dit vrijwel 
direct moeten gebeuren; voor of meteen 
nadat  aangifte is gedaan. Bijvoorbeeld bij 
een  mishandeling met grote schade en een 
verdachte die bij zijn aanhouding veel contant 
geld bij zich heeft. In andere gevallen zal er 
misschien nog niet eens een aangifte zijn, 
maar is wel duidelijk dat de vermoedelijke 
strafbare feiten veel schade hebben veroor-
zaakt (bijv. bij mensenhandel of bij beleggings-
fraude). In zulke zaken dient op de actiedag 
zoveel mogelijk beslag te worden gelegd om 
te voorkomen dat vermogensbestanddelen 
worden weggemaakt, terwijl nog niet bekend 
hoeft te zijn ten behoeve van wie een schade-
vergoedingsmaatregel zal worden opgelegd.

Alternatieven
Van slachtofferbeslag zou kunnen worden 
afgezien als al van meet af aan  zeker is dat 
het slachtoffer geen prijs stelt op schadever-
goeding, bijvoorbeeld als de schade vergoed 
is door zijn verzekeringsmaatschappij. 
Hiertegenover kan gesteld worden dat een 
maatschappelijk belang is dat wel de dader  
de schade vergoedt en dat het slachtoffer de 
reeds ontvangen schadevergoeding aan de 
verzekeraar terugbetaalt. Dat laatste nalaten  
is in ieder geval onrechtmatig jegens de  
verzekeringsmaatschappij. Dit laatste aspect  
verdient zeker nadere aandacht van het 
openbaar ministerie.  

Mocht er onverhoopt geen slachtoffermaat-
regel worden opgelegd of  kan door omstan-
digheden (bijvoorbeeld in het buitenland– zie 
het artikel van mr. J.G.A. Hennekam elders 
in deze uitgave) geen slachtofferbeslag 
maar wel voordeelsbeslag  worden gelegd, 
dan kan ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel worden gevorderd en na 
oplegging van de maatregel het voordeels-
beslag worden uitgewonnen. Hierop kan het 
slachtoffer eventueel zich weer verhalen via 

Vanaf welk moment kan slachtofferbeslag worden gelegd?   3/3

1 Zie Cleiren, T&C Strafvordering, aantekeningen bij art. 27.

artikel 577b Sv. De rechter zal het bedrag van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel alleen  
verminderen  met de in rechte vastgestelde én 
betaalde vordering van het slachtoffer  
(art. 36e lid 8 Sr) en de schadevergoedings-
maatregel. Ook in de Aanwijzing Executie wordt 
er van uitgegaan dat zoveel mogelijk eerst de 
vordering van het slachtoffer wordt voldaan. 

Om de rechten van het slachtoffer zo optimaal 
mogelijk te waarborgen, adviseer ik om altijd 
naast slachtofferbeslag ook voordeelsbeslag  
te leggen.     
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Slachtofferbeslag en 
ontnemingsvordering

De positie van het slachtoffer in de ontnemings-
wetgeving is bekend.  
Art. 36e lid 9 Sr bepaalt immers: “Bij de 
bepaling van de omvang van het bedrag waarop 
het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt 
geschat, worden aan benadeelde derden in 
rechte toegekende vorderingen alsmede de 
verplichting tot betaling aan de staat van een 
som gelds ten behoeve van het slachtoffer 
als bedoeld in artikel 36f voor zover die zijn 
voldaan, in mindering gebracht”. 
Een benadeelde derde, slachtoffer, is degene 
die door de gedraging naar aanleiding waarvan 
het wederrechtelijk verkregen voordeel is 
vastgesteld, rechtstreeks is benadeeld.  
De in rechte vastgestelde schade van het slacht-
offer welke is vergoed, maakt geen deel uit van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het 
gaat hier om de schade die is vergoed; de wet 
bepaalt immers “voor zover die zijn voldaan”.   
De regeling van art. 36e, negende lid, Sr beoogt 
te voorkomen dat iemand hetzelfde weder-
rechtelijk verkregen voordeel meermalen zou 

 mr. H.G. Punt, civiel juridisch adviseur 
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Het is niet verstandig 
de schadevergoedings
maatregel mee 
te nemen in de 
ontnemings zaak; als 
de schadevergoedings
maatregel in appel niet 
meer wordt opgelegd, 
is het wederrechtelijk 
verkregen voordeel al 
verminderd en staat  
het slachtoffer met  
lege handen

moeten (terug)betalen, zij het aan verschillende 
(rechts)personen; als veroordeling tot betaling 
aan de benadeelde partij en als ontneming van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel. Voor 
de toepassing van deze regeling komt slechts 
in aanmerking de in rechte onherroepelijk 
toegekende vordering van een (rechts)persoon 
strekkende tot vergoeding van diens schade 
als gevolg van het feit waarop de ontnemings-
vordering (mede)steunt, indien en voor zover 
tegenover die schade een daarmee correspon-
derend voordeel voor de veroordeelde staat.  

Hoe nu met het slachtofferbeslag?
De relatie tussen slachtofferbeslag en de 
vordering van het slachtoffer bestaat uit  
art. 36f Sr. Immers voor slachtofferbeslag is 
de verwachting dat een art. 36f Sr-maatregel 
wordt opgelegd vereist, omdat slachtoffer-
beslag wordt gelegd ‘tot bewaring van het recht 
tot verhaal’ voor een ‘terzake van dat misdrijf 
op te leggen maatregel als bedoeld in art. 36f 
Sr’. Als de strafrechter een maatregel van art. 
36f Sr oplegt, bestaat de natuurlijke neiging om 
die in de ontnemingszaak mee te nemen. Maar 
is dat mogelijk en verstandig? 
Deze schadevergoedingsmaatregel moet 
worden meegenomen als die onherroepelijk 

is én als die is voldaan. Hoewel in de praktijk 
veelal de strafzaak en de ontnemingszaak niet 
gelijktijdig worden behandeld, is de kans dat 
de schadevergoedingsmaatregel al betaald is 
bij de behandeling van de ontnemingszaak niet 
groot. Reeds uit dien hoofde kan de maatregel 
niet van invloed zijn bij de ontnemingsmaat-
regel. Het is ook niet verstandig omdat als de 
schadevergoedingsmaatregel in appel niet 
meer wordt opgelegd, het wederrechtelijk 
verkregen voordeel ook al is verminderd. Het 
slachtoffer staat dan helemaal met lege  
handen.  Bedenk dat het buitenland veelal geen 
schadevergoedingsmaatregel en slachtoffer-
beslag kent (zie ‘Slachtofferbeslag in  
internationaal perspectief’). 
Mocht er zowel een schadevergoedings-
maatregel als een ontnemingsmaatregel zijn 
opgelegd, dan kunnen zowel de veroordeelde 
als het openbaar ministerie en zelfs ook het 
slachtoffer zich tot de rechter wenden met het 
verzoek de opgelegde ontnemingsmaatregel 
te wijzigen. Art. 577b, tweede lid, Sv voorziet 
hierin. Op deze wijze kan recht worden gedaan. 
Mijn advies is dan ook: als er sprake is van 
slachtofferbeslag altijd ook een ontnemings-
vordering indienen! 

Slachtofferbeslag en ontnemingsvordering  2/2

1 Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3 (MvT), p. 67;  

zie Hof Den Bosch 13 november 2000, JOW 2001, 9.

2 HR 22 februari 2011, LJN BP5162.
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Hoe ziet het implementatietraject  
er uit?
Omdat voor de inrichting van een robuust, 
geautomatiseerd werkproces ook aanpassing 
van ICT-systemen nodig zijn bij alle betrokken 
partijen, en dat dit niet op korte termijn 
haalbaar was, is gekozen voor twee parallelle 
invoeringstrajecten:
Fase 1: Vanaf 1 januari 2014 is gestart met een 
handmatig werkproces.
Fase 2: Tegelijkertijd: geleidelijk aan toewerken 
naar een geautomatiseerd proces. Tevens wordt 
in deze fase de toepassing van het CBvS op geld 
losgelaten en is beslag op andere voorwerpen 
dan alleen geld mogelijk.
De projectgroep heeft zich in eerste instantie 
bezig gehouden met het implementatietraject en 
de uitvoering (1e fase) van CBvS. Vervolgens is 
met een kleinere groep de ketenprocesplaat en 
werkinstructie gerealiseerd en wordt gewerkt 
aan de verdere doorontwikkeling (fase 2). 

Welke ervaringen zijn er tot op  
heden met het leggen van CBvS? 
De ervaringen zijn tot op heden positief en ik 
heb  nog geen negatieve geluiden mogen horen. 
Mochten deze er wel zijn, wat ik zeker niet 
uitsluit, dan hoor ik deze graag. Als werkgroep 

De projectgroep 
slachtofferbeslag 
enkele vragen aan…

 mr. M. Hiemstra, parketsecretaris en M.A.H. Hienkens, vermogenstraceerder

Teneinde de implementatie van het conser-
vatoir beslag voor slachtoffers (CBvS) goed 
te laten verlopen is er vanuit de verschil-
lende betrokken organisaties een projectgroep 
samengesteld. De heer John van den Heerik 
is als landelijk projectmanager verantwoor-
delijk voor de invoering van het CBvS en de 
door ontwikkeling daarvan. Een aantal vragen 
aan hem over voortgang en de stand van zaken 
mag in deze special slachtofferbeslag dan ook 
niet ontbreken.   
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hebben we geprobeerd om zoveel als mogelijk 
bij de bestaande processen te blijven. 
Daarnaast is er een duidelijke ketenproces-
plaat opgesteld en zijn de werkinstructies 
tot op medewerkerniveau uitgeschreven. Bij 
de implementatie van de nieuwe wet is door 
de werkgroep het voorstel gedaan om alleen 
CBvS toe te passen op geld en nog niet op 
andere voorwerpen. Ook werd gekozen voor 
minimumbedragen. 
Inmiddels zijn de minimumbedragen  
(€ 500,- in het geval van heterdaad en een 
schadebedrag van € 5000,- of meer buiten 
heterdaad) losgelaten en is er in principe 
geen ondergrens meer. Het beslag moet 
echter wel proportioneel en opportuun zijn. 
Daarnaast moeten de voorwerpen enige 
economische waarde hebben en moeten we 
zeker niet gaan sprokkelen. We overladen  
dan alleen onze eigen organisaties met  
onverkoopbare voorwerpen die op geen 
enkele wijze de schade van het slachtoffer 
compenseren.

Uit cijfers van de parketten is gebleken 
dat in 2014 in ongeveer 128 zaken CBvS is 
toegepast. Dit cijfer is echter een voorlopig 
cijfer omdat de parketten de zaken handmatig 

moeten tellen. De voorlopige waarde van het 
beslag bedroeg voor 2014 ruim 19 miljoen 
euro. Omdat het beslag nog niet in alle zaken 
duidelijk is, kan dat nog veranderen.

Kunt u een aantal  
praktijkvoorbeelden benoemen?
De diversiteit van zaken is ruim. De categorie 
met de meeste zaken betrof fraude of oplichting 
met 31 zaken, waaronder internetoplichting, 
fraude met PGB’s en het oplichten van ouderen 
e.d. Een van de grootste zaken betrof een 
beleggingsfraude met enige honderden slacht-
offers. Ook op het gebied van mensenhandel en 
uitbuiting werd in 15 zaken (sommige in combi-
natie met andere delicten) CBvS toegepast. 
Voorbeelden hiervan waren gedwongen  
prostitutie en economische uitbuiting etc. In de 
categorie diefstal bleek dat in 5 gevallen sprake 
was van een inbraak in een woning. Tevens is 
CBvS toepast bij delicten als plofkraken en 
diefstal van ouderen.

Welke gevolgen heeft het CBvS voor 
de strafrechtpraktijk? 
Het is nog te vroeg om de gevolgen voor de 
strafrechtpraktijk te overzien. Hier zal gaande 
de tijd meer duidelijkheid in worden gegeven. 

De projectgroep slachtofferbeslag enkele vragen aan…  2/4

Natuurlijk is er nog genoeg te verbeteren. Zo zit 
beslag nog niet in GPS en moet de overdracht 
van zaken van OM naar CJIB nog worden 
geautomatiseerd. Ik bemerk ook dat CBvS nog 
onvoldoende tussen de oren zit en men eerder 
gaat voor boete- of voordeelsbeslag. Opvallend 
is ook dat de verschillen in het aantal zaken per 
parket fors zijn. Sommige parketten kwamen in 
2014 niet verder dan 3 zaken in tegenstelling tot 
ruim 30 voor de lijstaanvoerder. 

Hoe verhoudt ZSM zich met CBvS?
GPS voorziet nog niet in CBvS wat maakt dat 
beslag binnen ZSM en dus veelal nog onvol-
doende in heterdaadsituaties wordt toegepast. 
Dit is uitermate jammer omdat juist ZSM een 
perfecte locatie is om voor het slachtoffer het 
verschil te maken en daarnaast een duidelijk 
signaal aan de verdachte af te geven. 

Slachtofferbeslag zit
nog niet in GPS en de
overdracht van zaken van
OM naar CJIB moet nog
worden geautomatiseerd
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Recentelijk heeft een parket aangegeven 
onderzoek te willen doen naar de toepassing 
van CBvS binnen ZSM. Ik ben blij met deze 
initiatieven en zeker nieuwsgierig naar de 
uitkomsten. Om het onderwerp in deze fase bij 
de politie onder de aandacht te brengen is een 
speciale strip getekend.   

Welke rol speelt het CBvS  
in de strafzaak? 
Het slachtoffer krijgt een steeds belang-
rijkere rol in het strafproces en met CBvS is 
een extra middel beschikbaar om het slacht-
offer schadeloos te stellen en de verdachte te 
confronteren met de door hem veroorzaakte 
schade. De nieuwe wet borgt dat zoveel als 
mogelijk het slachtoffer van een misdrijf de 
daardoor geleden schade ook vergoed kan 
krijgen van de dader. Het middellijke recht op 
schadevergoeding van het slachtoffer komt, 
anders gezegd, speciale preferentie toe en gaat 
voor conservatoir boetebeslag en/of voordeels-
beslag. Desondanks is  gebleken dat CBvS nog 
onvoldoende in de daarvoor in aanmerking 
komende zaken wordt toepast. Er is dus nog 
wat werk te verrichten!
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Het Rijke Roomsche 
leven en het Armenfonds: 
het slachtoffer fiscaal 
geslachtofferd?

 mr. H.W.G. Sweerts en mr. P.W. Kouwenberg  
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In deze ‘special’ die ‘speciaal’ over de positie 
van het slachtoffer gaat in relatie tot het 
afpakken van (crimineel) vermogen, vonden wij 
het aardig om dit onderwerp eens in fiscaal-
historisch perspectief te plaatsen. Hoe kijkt 
de fiscale wetgever nu naar het inkomen of 
vermogen, dat iemand ten koste van een ander 
heeft vergaard? 

Om het antwoord daarop van een illustratie te 
voorzien, nemen wij u mee naar het glooiende 
Zuid-Limburgse heuvellandschap. Wij schrijven 
de jaren ’70 van de vorige eeuw, locus delicti 
is het lieflijke Gulpen. Daar werd een pastoor 
door de bisschop gepromoveerd tot priester 
en later zelfs tot deken van een aantal kerke-
lijke gemeenten. Of het nu lag aan deze 
snelle loopbaanontwikkeling en de daarmee 
gepaarde bevoegdheden in combinatie met de 
afwezigheid van aards toezicht blijft onduidelijk, 
maar wel duidelijk is geworden dat meneer 
pastoor - zo zullen we hem maar blijven 
noemen - regelmatig in verband werd gebracht 
met op raadselachtige wijze verdwijnen van 
kerkelijk ingezameld geld. Wat daar ook van 
zij, op enig moment begon het de parochianen 
op te vallen dat meneer pastoor nogal op grote 

voet leefde. Zo verplaatste de geestelijk herder 
zich in automobielen met een substantiële 
cataloguswaarde, iets waarvan de gemiddelde 
dorpeling alleen maar kon dromen. Ook bleek 
de hoofdbewoner van de pastorie veel waarde 
te hechten aan het ontmoeten van collega-
geestelijken aan de andere kant van de wereld, 
door sommige kwaadsprekenden uitgelegd als 
het vieren van een luxe vakantie in de tropen. 

De wereldlijke problemen begonnen echter 
pas goed voor meneer pastoor, decennia later, 
toen hij verdacht werd van het wegnemen van 
miljoenen guldens uit het armenfonds en het 
onder valse voorwendselen afhandig maken 
van een lieve som duiten, toebehorend aan een 
plaatselijke middenstander. Dit buitengewoon 
gelovig en vrijgevig parochielid zou er blijvend 
van overtuigd zijn dat zijn zuurverdiende centjes 
via meneer pastoor bij de armen terecht waren 
gekomen. Dat laatste bleek na uitgebreid justi-
tieel onderzoek echter niet het geval. Meneer 
pastoor had niet alleen menig kerkelijke, maar 
ook de nodige seculiere gedragsregels aan 
zijn laars gelapt en het er al die tijd flink van 
genomen. Dat was voor justitie aanleiding om 
te pogen het door meneer pastoor genoten 

wederrechtelijk verkregen voordeel (dat ook op 
buitenlandse bankrekeningen was terechtge-
komen) van hem af te pakken. 

Dat meneer pastoor niet conform de afgelegde 
gelofte van armoede leefde, was inmiddels 
ook de belastinginspecteur niet ontgaan: 
daarvoor hoefde hij alleen maar de regionale 
krant open te slaan, die regelmatig uitgebreid 
verslag deed van de pastorale uitspattingen in 
Gulpen. Uit de schrijvende pers maken wij op 
dat de competente inspecteur kennelijk ook de 
belastingaangiften van de geestelijke er maar 
eens op na heeft geslagen en daarin vermoe-
delijk het inkomen miste dat nodig moet zijn 
geweest om zich al die luxe te kunnen permit-
teren. De inspecteur zal vervolgens becijferd 
hebben wat meneer pastoor in de diverse 
tijdvakken moet hebben uitgegeven en corri-
geerde zijn aangiften dienovereenkomstig. 
De inspecteur zal er in eerste instantie bij het 
opleggen van de aanslagen geen rekening mee 
hebben gehouden dat de uitgaven van meneer 
pastoor mogelijk werden gemaakt ten koste 
van zijn slachtoffers, ofwel, onder anderen, 
het tot de bedelstaf gebrachte armenfonds en 
de goedgelovige middenstander. Vervolgens 
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heeft de ontvanger klaarblijkelijk beslag 
gelegd op het vermogen van meneer pastoor, 
iets wat het ernstig benadeelde armenfonds 
wanhopig de armen ten hemel deed heffen, 
om daarna zwaar teleurgesteld het regionale 
dagblad hiervan in kennis stellen, die de fiscale 
handelswijze middels een smeuïg artikel 
wereldkundig maakte.

Wat vindt u? Een hardvochtige tollenaar? 
Fiscale piraterij? Mooi zo? Wat u er ook van 
denkt: hier tekent zich het neutrale karakter 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
in het algemeen en de Wet inkomstenbelasting 
2001 in het bijzonder af. Het is de taak van 
de inspecteur om de inkomens- of vermo-
genstoename van de belastingplichtige vast te 
stellen en in de belastingheffing te betrekken. 
Of het inkomen nu voortkomt uit een legale- 
of een illegale bron, uit de verdiensten van de 
computergroothandel of de grootschalige sluik-
handel in verdovende middelen: de verdiensten 
zullen in de belastingheffing worden betrokken. 
De inspecteur die de fiscale verplichtingen van 
de pastoor verveelvoudigde deed zijn werk en 
niet anders dan dat, al stuitte zijn handelswijze 
op niet gering justitieel en maatschappelijk 

verzet. Meneer pastoor kon zich echter niet 
meer voor de aardse rechter verantwoorden 
voor zijn daden, in de tussentijd is hij aan een 
hartinfarct overleden. De slachtoffers bleven 
in eerste instantie met lege handen achter. Lex 
dura, sed lex!?

Voor zover wij hebben reconstrueren zijn 
Belastingdienst, justitie en slachtoffers er 
uiteindelijk toch samen uitgekomen, althans 
in de jurisprudentie hebben we geen fiscale 
procedures over deze zaak aangetroffen. We 
horen u als vaste lezer van deze rubriek al 
denken: “Wat krijgen we nu weer, de fiscus als 
barmhartige Samaritaan?!?”.

Neen, wij van de Belastingdienst zijn niet 
helemaal van God los! De belastingwet komt 
namelijk ook op voor de slachtoffers. Artikel 
3.14, vierde lid, onderdeel b, Wet inkomsten-
belasting 2001 bepaalt dat indien de door het 
misdrijf veroorzaakte schade vergoed wordt 
(bijvoorbeeld doordat het OM met succes een 
ontnemingsmaatregel opgelegd heeft weten 
te krijgen op de dader waarop de slachtoffers 
aanspraak kunnen maken, of indien de schade 
van het armenfonds wordt voldaan vanuit de 

nalatenschap van meneer pastoor), deze kosten 
en lasten weer ten laste van het inkomen 
kunnen worden gebracht en wel in het jaar van 
betaling. Zodoende wordt de positie van het 
slachtoffer fiscaal toch gewaarborgd. 

Een nieuwe situatie als bovenstaande is ook 
heden ten dage niet ondenkbeeldig. Komen 
wij dan mogelijk weer in elkaars vaarwater? 
Wij denken van niet. Gelet op de uitstekende 
contacten die wij met justitie hebben, komen 
we er vast wel uit. Zeker als we de zaken 
pro-actief en gezamenlijk blijven oppakken.

Wie zei ook alweer: “Leuker kunnen we het  
niet maken?”
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1 mr. H.W.G. Sweerts is werkzaam als heffingsspecialist en 

mr. P.W. Kouwenberg is werkzaam als invorderingsspecia-

list bij de Belastingdienst, kantoor Amsterdam. Zij schrijven 

deze bijdrage op persoonlijke titel. Hun contactgegevens 

zijn bij de redactie bekend.
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Afpakteams Openbaar Ministerie

Ontnemingsspecialisten parketten

Wie, wat, waar in de afpakketen

Vriendelijk verzoek om mutaties op deze lijsten 
te mailen naar: afpakken.OM@om.nl
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Afpakteams en ontnemingsspecialisten Colofon

aFPakken (voorheen BOOMNieuws) is het juridische vakblad van 

het Functioneel Parket waarin het thema afpakken en ontnemen  

van crimineel vermogen centraal staat. Het verschijnt minimaal  

vier maal per jaar.
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Functioneel Parket
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E-mail: afpakkenOM@om.nl
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