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

 
Van de redactie

aFPakken 84 is een themanummer waarin we aandacht besteden aan de verschillende fases die elkaar 

opvolgen in de opsporing en vervolging die moeten leiden tot een afpakresultaat. Aan de hand van een 

schema worden keuzemomenten toegelicht en de verschillende experts benoemd die hieraan een bijdrage 

kunnen leveren.

Naast het delen van kennis over diverse aspecten van afpakken door middel van publicaties, geven de 

afpakspecialisten van het FP advies in specifieke zaken en beantwoorden zij ook meer algemene 

afpakvragen.

Informeer daarvoor eerst bij de ontnemingsspecialist van uw regioparket (OM) of bij de helpdesks van de 

verschillende organisaties (opsporing). Deze zullen als dat nodig is verwijzen naar een van onze specialisten.

Voor zeer specialistische vragen zijn de experts van het domein Afpakken ook te bereiken via 

expertisecentrumafpakken@om.nl.

Kijk voor contactadressen van veel spelers in de afpakketen op de laatste pagina van elk nummer. 

De redactie wenst u veel leesplezier!

Hoe gebruik je aFPakken

Download

Klik hier om de laatste versie van Acrobat Reader voor 

Windows of voor Mac te downloaden.

Navigeren

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

om door het vakblad te navigeren.

Onderin het scherm staat een navigatiebalk. Elk vierkantje 

correspondeert met een artikel. Eenmaal binnen een artikel 

is in het desbetreffende vierkant de lengte van het artikel 

aangegeven door middel van een oranje balkje.

Scrollen

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

om door een artikel te scrollen.

Voetnoten

Voetnoten worden in de tekst aangegeven met oranje 

bolletjes. Wanneer u op het oranje bolletje staat, verschijnt 

er een rollover met daarin de tekst van de desbetreffende 

voetnoot. Deze oranje bolletjes zijn tevens aanklikbaar.

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

van het artikel.

mailto:afpakken.OM%40om.nl?subject=
mailto:expertisecentrumafpakken%40om.nl?subject=
http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
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Afpakken – de start van het onderzoek –  
de 7 Afpakw’s
mr. C.J. Zweers, officier van justitie

Afpakken als middel om te bewerkstelligen dat misdaad niet mag 
lonen, wordt steeds meer onderschreven. Om dit te bereiken zal 
op het juiste moment actie moeten worden ondernomen. Om goed 
af te pakken is het belangrijk om hier vanaf het begin van een 
onderzoek oog voor te hebben en de juiste strategische keuzes te 
maken. Wat moet er in het (voor)onderzoek gebeuren en waarom? 
Bij deze afweging kunnen de 7 Afpakw’s een goede rol spelen. 

Vermogenstracering van het Functioneel Parket kan helpen
drs. T. Bruins, vermogenstraceerder 

J. Hamstra, operationeel specialist B Financiële Recherche Noord-Nederland

Omdat Afpakken geen neventaak is, maar een 
kerntaak wordt er van politie en OM verwacht 
dat in strafrechtelijke (financiële) onderzoeken 
beslag wordt gelegd op vermogensbestand
delen van de verdachte. Om zicht te krijgen  
op het vermogen en de geldstromen die 
gepaard gaan met lucratieve criminaliteit is 

een financieel opsporingsonderzoek gericht  
op een te plannen actiedag en in de periode er 
na cruciaal. Belangrijk hierin is het bijhouden 
van een goed en volledig beslagdossier.  
Doel: leggen en monitoren van beslag dat tot  
in de executiefase kan dienen tot verhaal.
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Voorwoord 
mr. E.E.G. Duijts, officier van justitie 
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(link: url =  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1118 )
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De ontnemingsrapportage
E.A.H. Weustenraad RA, senior forensisch accountant

Sluitstuk van een ontnemingsonderzoek is een 
vordering ter ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel die door het Openbaar 
Ministerie wordt voorgelegd aan de rechter.  
Het Openbaar Ministerie baseert die vordering  
op de berekening van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel zoals door de opsporingsinstantie in de 
vorm van een procesverbaal of een ontnemings
rapportage wordt geschreven. Het is van groot 
belang dat alle gegevens die nodig zijn voor een 
goede berekening op gestructureerde wijze helder 
en consistent op papier worden gezet. 

Het executietraject van een 
ontnemingsmaatregel
mr. M.C. Boschma, adviseur beslag en 

executie 

mr. E.E.G. Duijts, officier van justitie, 

tevens Landelijk Executieofficier 

Ontnemingszaken

 

Bij binnenkomst van nieuwe zaken bij 
het CJIB worden ontnemingszaken  
geselecteerd: is er wel of geen beslag 
gelegd? Vervolgens start het executie
traject. Dat is een incassotraject  
waarbij ook telkens een passende 
strategie wordt gezocht. Het gaat hier 
om maatwerk, in overleg met de LEO.

Afpakken in hoger beroep
K. van Aalzum en P.H.M. de Winter, vermogenstraceerders FP

mr. M.M.J.A. Peters, commissiesecretaris RP

In 2011 heeft het Ressortsparket vestiging Amsterdam onder  
de noemer ‘Project 125’ in samenwerking met afpakspecialisten 
van het Functioneel Parket (toen nog het ‘BOOM’) en de 
Belastingdienst de liggende voorraad ontnemingszaken  
(ongeveer 125 zaken) aangepakt. Die aanpak heeft – naast een 
versnelde afdoening – destijds geresulteerd in € 500.000,00  
aan aanvullend conservatoir beslag, gelegd in hoger beroep.  
In 2012 heeft het Ressortsparket deze aanpak samen met de 
vermogenstraceerders van het Functioneel Parket verder  
opgepakt. In 2014 heeft het project een structurele vorm gekregen 
en sindsdien worden de voor vermogenstracering geschikte  
ontnemingszaken (ook) in hoger beroep voorgelegd aan de  
vermogenstraceerder.

15 19 22
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Dit themanummer heeft een Afpakonderwerp dat allen in de 

opsporing en in de vervolging raakt. Zodra er besloten is dat 

er in een strafrechtelijk onderzoek ook (financieel) onderzoek 

volgt naar vermogen om te komen tot een Afpakresultaat, 

dienen er vele beslissingen te worden genomen. Telkens met 

nieuwe informatie, vanuit het strafrechtelijk onderzoek of 

vanuit het financieel onderzoek, of nieuwe informatie vanuit 

de vervolgingsfase. Beslissingen zijn immers niet in beton 

gegoten en kunnen telkens met de nieuw verkregen informatie 

tot nieuwe vervolgbeslissingen leiden. Het is relevant om te 

beseffen dat allerlei fases elkaar opvolgen en de informatie

vergaring en beslissingen in de vorige fase relevant zijn voor 

de opvolgende fase. Op welke momenten worden die beslis

singen genomen? En aan welke opvolgende belangen moet 

gedacht worden? Hoe wordt dit vastgelegd? De specialisten 

van het FP Afpakken kunnen hierbij helpen.

Sinds het programma Afpakken is er breed besef: “afpakken 

is van ons allemaal” en wij moeten het allen kunnen. In 

concrete onderzoeken blijven het maatwerkbeslissingen 

waar niet altijd eenduidige vraagstukken en antwoorden 

achterliggen. Ten behoeve van de praktijk is vanuit het FP 

Afpakken Zwolle een schema ontwikkeld. Dit schema kan 

helpen inzichtelijk te maken op welke momenten en in welke 

fase afpakbeslissingen worden genomen. En vooral: wie kan 

vanuit de expertise hierin meedenken? 

Dit schema is dan ook leidraad in dit themanummer. Er zijn 

zes fases benoemd. Vanaf preweeg/projectvoorbereiding tot 

en met de executie. De meeste lezers zullen een fase her

kennen waarin zij het meest betrokken zijn. Bedenk hierbij 

dat uw werkzaamheden weliswaar af zijn na die fase, maar 

het resultaat is dan veelal nog niet behaald. Collega’s in de 

opsporing of vervolging, tot en met het CJIB, gaan met uw 

werk door. Een goede verslaglegging van beslag en onder

zoeksresultaten en gebruikte bronnen, en een warme  

overdracht is dan ook noodzakelijk.

In het schema worden (niet limitatief!) suggesties gedaan  

van keuzemomenten. Het is bedoeld als suggestie voor de 

opsporing en vervolging om ideeën op te doen om de eigen 

expertise van het Afpakteam of van de specialisten van het 

FP Afpakken te bevragen. Een aantal van die keuzemomenten 

is nader uitgewerkt in artikelen.

Zo heeft Karin Zweers geschreven over de start van het 

onderzoek en hebben Thijs Bruins en Johan Hamstra  

hun ervaringen en tips rond de actiedag beschreven.  

Ed Weustenraad gaat in op de vraag waar wij op moeten 

letten bij de ontnemingsrapportage. 

Velen van u zullen voornoemde onderwerpen uit deze fases 

herkennen. Van belang is ook fases er na te herkennen, zoals 

de appelfase in de vervolging: wist u dat hier ook nog vermogen 

wordt getraceerd en wie zich daarmee bezig houden?  

Of de executiefase bij het CJIB. Op welke wijze doet het CJIB 

dit? En wat lukt daar nog wel en wat niet meer? Kortom, veel 

leesplezier gewenst bij dit themanummer. En hopelijk helpt 

het u bij de afwegingen die u maakt bij uw werkzaamheden 

en bij het tijdig betrekken van de juiste expertise om te 

komen tot een effectief gezamenlijk afpakresultaat.

1 Zoals verbeurdverklaring, een ontnemingsvordering, 

slachtofferbeslag ten behoeve van benadeelden.

Voorwoord
mr. E.E.G. Duijts, officier van justitie
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Strategiemomenten bekeken vanuit Afpakken in 6 fases

 Onderzoek

• Welke inzet van bevoegdheden?
  Tap: ook financiële gesprekken (over uitgaven, vakantie, 

feesten, waarde van spullen) vastleggen en uitwerken (F)
  Observatie: ook financieel
  TCI: ook financieel/branches/bovenwereld 

• Actiedag:
  Voorbereiding conservatoir beslag:

 » Afspreken aanspreekpunt in politieteam voor coördinatie  
en afwerking

 » Voorbereiding leggen beslag: gepland en ook ongepland
 » Stel er ligt geld, levende have, …. wat te doen?

  Voorbereiding beslag leggen op gegevens voor berekening > 
indien langere periode dan strafrechtelijke periode RC vooraf 
informeren

  Voorafgaand afstemming tactiek met RC! (geen misverstanden 
in de woning!) 

• Twee week na de actiedag:
  Doornemen beslag Civiel adviseur nodig?

 » Gelegd onder juiste persoon? Eigendomsrecherche nodig?
 » Juiste type beslag gelegd?
 » Klopt de registratie?
 » Vervreemdingsacties?
 » Klaagschriften te verwachten?

  Welke acties nader nodig? NB: eigendomsrecherche!  
Civiel adviseur bij nodig?

• Schrijven eindpv:
  Voor welke feiten? For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig?
  Voor welke verdachten? For. Acc /civiel adviseur nodig bij 

rechtspersonen? Gaan we toerekenen?
  Welke verhoren moeten nader plaats vinden?  

NB: zwijgende verdachte bij witwassen juist wel horen!
  Welke info in berekeningsrapport en welke info in eindpv?  

For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig? 

• Schrijven rapportage berekening:  
For. acc. en/of Ovj FP Afpakken nodig?
  Juiste format? Inspiratierapporten en Q&A
  Transactieberekening: heikele punten

 » Relatie sf en voordeel
 » Gebruik van normbedragen (boom/hennep, prijzen van  
hard drugs)

 » Besparing van kosten (keuze, dubbeltellingen)
 » Kostenaftrek
 » Verdeling en/of hoofdelijke aansprakelijkheid

  KO: heikele punten
 » Uitgave wel/niet binnen periode gedaan 
 » Wel of niet extrapoleren?
 » Gebruik van normbedragen (NIBUD, KWIN)
 » Alleen natuurlijke persoon of ook zakelijk/eenmanszaak/
rechtspersoon 

• Afwerking beslag + vastleggen van al het VT-werk  
(i.v.m. executie/CJIB) civiel adviseur? VT-er?
  Beslagdossier
  VTjournaal

 Preweeg/projectvoorbereiding

• Open bronnenonderzoek op vermogen/bestedingen: ook sociale media
• Vanaf het moment dat er een 27-verdenking is: opvragen gegevens BD/banken/etc.

Waarom relevant in deze fase? Keuze maken wat voor onderzoek de stuurgroep wil 
hebben. Je kunt niet kiezen als je geen of onvoldoende informatie hebt.

 Vervolging

• Transigeren/schikken?
• Strategie naar zitting:

  Welke feiten op de t.l.l. (afstemming met ontneming: periode en feiten)  
For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig?

  Tegelijk aanbrengen!
  Regiewensen strafzaak zijn ook regiewensen ontnemingszaak!
  Wel/niet schriftelijk concluderen/voorbereiding For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig?

• Afwerking beslag: wel/niet VV

 Appel

• Contact AG: hoe worden zaken aangeleverd?
• Extra vt-werk in appel/project 125?

 Executie

• Landelijke beslagautoriteit
• CJIB/Landelijk Executieofficier Ontnemingen

 Start van het onderzoek (team + zaaks-ovj/ps)

• Plan van aanpak/doelstelling
  Welke feiten? (wel/niet gronddelict of juist witwassen; wel/niet 140?)

 » Bewijslast witwassen is zwaarder dan bewijslast bij ontneming (met kasopstelling)
 » Alleen fiscaal (grond)delict > 74 AWR! 

  Financieel onderzoek voor bewijs
  Financieel onderzoek voor WVV For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig?
  Financieel onderzoek voor traceren van vermogen civiel adviseur nodig? VT-er?
  Zo vroeg mogelijk keuze: For. acc. en/of OvJ FP Afpakken nodig?
  Berekening WVV?

 » Zo ja, transactieberekening o.b.v. van 36e lid2? 
  Alleen tenlastegelegde feiten of ook “andere feiten”? Wat heb ik dan nodig?

 » Zo ja, berekening o.b.v. 36e lid 3
  KO of bewijsvermoeden? Wat heb ik dan nodig?
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Afpakken 
– de start van 
het onderzoek – 
de 7 Afpakw’s

mr. C.J. Zweers, officier van justitie
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Afpakken als middel om te bewerk
stelligen dat misdaad niet mag lonen, 
wordt steeds meer onderschreven. 
Om dit te bereiken zal op het juiste 
moment actie moeten worden  
ondernomen. Om goed af te pakken 
is het belangrijk om hier vanaf het 
begin van een onderzoek oog voor 
te hebben en de juiste strategische 
keuzes te maken. 

Wat moet er in het (voor)onderzoek gebeuren en waarom?  

Bij deze afweging kunnen de 7 Afpakw’s een goede rol 

spelen. Deze Afpakw’s zijn terug te vinden in de Afpakapp. 

Deze app ondersteunt door middel van vragen het keuze

proces, vraagt aandacht voor het traceren van vermogen 

door een directe verwijzing naar bronnen en geeft de meest 

voorkomende mogelijkheden van afpakken aan binnen de 

vier rechtsgebieden: strafrecht, civiel recht, bestuursrecht 

(inclusief fiscaal recht) en tuchtrecht. In dit artikel worden 

diverse vragen opgeworpen die aan het begin van een  

onderzoek zouden moeten worden gesteld. Vragen die met 

de juiste antwoorden kunnen helpen om tot een goede 

afpakstrategie te komen. 

Om te zorgen dat in het voortraject een besluit kan worden 

genomen over de te volgen strategie voor afpakken, zullen  

de antwoorden op deze vragen in de afpakparagraaf van het 

preweegdocument te vinden moeten zijn. 

Vanuit het Landelijk Ketenprogramma Afpakken is een 

checklist financiële paragraaf ontwikkeld, die tevens als 

ondersteuning kan worden gebruikt voor het opstellen van 

een financiële paragraaf.

De hiervoor genoemde 7 Afpakw’s moeten in combinatie met 

elkaar gezien worden; het antwoord op de vraag waar het 

vermogen zit, kan van belang zijn voor de vraag wie verdachte 

is in het onderzoek en op welke wijze beslag kan worden 

gelegd. 

De vragen ‘wie is verdachte’ en ‘waar zit het vermogen’ lijken 

makkelijke vragen, maar iedere keer zal in het onderzoek 

scherp gelet moeten worden welke verdachte het weder

rechtelijk verkregen voordeel heeft ontvangen en of díe 

verdachte ook wel vermogensbestanddelen bezit, waar 

beslag op gelegd kan worden. In de praktijk wordt dit nog  

wel eens vergeten en wordt gesteld dat verdachte X vermogen 

heeft en wordt daarbij gemakshalve alles op één hoop 

gegooid. 

Een voorbeeldje: verdachte X, natuurlijke persoon, pleegt 

strafbare feiten (drugshandel/mensenhandel) maar hij heeft 

geen enkel zichtbaar vermogen in Nederland. Wel zijn er 

aanwijzingen dat hij UBO is van diverse buitenlandse rechts

personen, die vermogen in het buitenland bezitten. Is het dan 

voldoende om alleen A te vervolgen en kan dan altijd beslag 

gelegd worden onder die buitenlandse rechtspersonen? 

Ander voorbeeld: Rechtspersoon A stuurt een valse factuur, 

welke wordt betaald op de bankrekening van die rechts

persoon A (in dat geval heeft A dus het wederrechtelijke 

verkregen voordeel verkregen). Als A geen vermogen meer 

heeft, kan dan het wederrechtelijk verkregen voordeel 

worden ontnomen bij X, de natuurlijk persoon, die ‘eigenaar’ 

is van A? En als X zelf geen vermogensbestanddelen (meer) 

heeft, maar de rechtspersoon B, waar X ook ‘eigenaar’ van is, 

wel, kan dan beslag worden gelegd op vermogensbestand

delen bij B? 

Uit deze voorbeelden blijkt het belang van het beantwoorden 

van bovenstaande 7 afpakw’s voor de vraag of een strafrech

telijk onderzoek moet worden opgestart: immers als het gaat 

om strafrechtelijk afpakken betekent dit géén papieren 

vonnis, maar een vonnis dat geïncasseerd kan worden. Om 

dit te bereiken moet zo veel mogelijk op de klapdag en de 

De 7 Afpakw’s:

1 Wie is/zijn de verdachten?

2 Wat zijn de delicten?

3 Waar zit het vermogen?

4 Welk instrument van afpakken kan worden ingezet?

5 Waarom kiezen voor dit afpakinstrument (in het kader 

van rechtsherstel)?

6 Welke wijze van beslag?

7 Wanneer wordt beslag gelegd?
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dagen erna dekkend beslag worden gelegd onder de juiste 

persoon. Er zal dus nagedacht moeten worden, ook al aan 

het begin, of dit te realiseren valt via het strafrecht. Zo niet of 

niet makkelijk, dan is strafrecht misschien niet het juiste 

afpakinstrument. 

In het navolgende zal op een aantal van de 7 afpakw’s worden 

ingegaan.

Voor zover mogelijk zal in het voortraject al beoordeeld 

moeten worden waar het vermogen zich bevindt en indien dit 

in het buitenland is zal er over nagedacht moeten worden in 

hoeverre er mogelijkheden zijn om hier beslag te leggen/af te 

pakken. Elk land heeft immers zijn rechtsstelsel en kent 

zeker niet dezelfde mogelijkheden voor conservatoir ander

beslag als in Nederland. Ook is het niet in alle landen moge

lijk een Nederlands vonnis geëxecuteerd te krijgen, terwijl in 

sommige landen executie alleen bij bepaalde bewezen delicten 

mogelijk is. Het verdient dan ook zeker aanbeveling om hier 

bij de start van een onderzoek rekening mee te houden: 

bevindt zich het vermogen in het laatste geval zich allemaal in 

dat land, dan kan dus alleen daadwerkelijk worden afgepakt, 

als ook vervolgd kan worden voor een van die betreffende 

delicten. Of indien anderbeslag niet mogelijk is, is het mis

schien wel mogelijk om die ander te vervolgen wegens wit

wassen. Of als het nimmer tot executie in een bepaald land 

kan komen, dient de vraag gesteld te worden in hoeverre het 

zin heeft inspanningen aldaar te laten verrichten. Rechtshulp 

inzetten terwijl het niet effectief is voor het resultaat, zal 

immers alleen maar onnodig vertragend werken.

Inmiddels is een begin gemaakt met een internationale 

landenbank, op de website Internationaal Afpakken. Deze 

bevat, naast algemene informatie en tips and tricks over 

internationaal afpakken, op dit moment informatie over 

enkele landen zoals Suriname, Frankrijk en Marokko.  

Het is de bedoeling deze steeds meer te vullen met relevante 

informatie, maar zolang dit nog niet is gebeurd, kunnen de 

internationaal juridisch adviseurs van het Functioneel Parket 

geraadpleegd worden. Zij hebben de nodige kennis en vele 

internationale contacten. 

Bij de vraag ‘wie is verdachte’, is in het tweede voorbeeld 

onder andere het leerstuk van toerekening van belang: op 

zich is het zeker mogelijk om het wederrechtelijk verkregen 

voordeel dat binnen een rechtspersoon is verkregen aan een 

natuurlijke persoon toe te rekenen. In de jurisprudentie zijn 

hiervoor criteria ontwikkeld, welke wel worden aangeduid 

als Jacobscriteria (naar het desbetreffende arrest). Kort 

gezegd: het door de rechtspersoon verkregen voordeel kan 

aan de natuurlijke persoon worden toegerekend als: a) die 

natuurlijke persoon volledige dan wel in belangrijke mate 

zeggenschap heeft over die rechtspersoon; b) hij over het 

vermogen van de rechtspersoon kon beschikken en c) het 

verkregen voordeel heeft kunnen strekken tot het voordeel 

van de natuurlijke persoon. In het verleden zijn over dit 

leerstuk meerdere artikelen verschenen . Overigens komt 

toerekening alleen aan de orde als onder de rechtspersoon 

waar het voordeel is verkregen geen beslagmogelijkheid is 

en onder de natuurlijke persoon wel. 

Duidelijk moge zijn, dat hier bij de start van het onderzoek 

rekening mee moet worden gehouden: Wat wil je bereiken in 

het onderzoek, op wie is het gericht? En misschien is het dan 

vanuit het oogpunt van Afpakken wel nodig om meer (rechts)

personen als verdachten aan te merken. 

De vraag waar het vermogen zich bevindt, is uiteraard niet 

beperkt tot de fysieke plaats, maar betreft ook de vraag 

‘onder wie’. Rechtspersonen hebben een afgescheiden 

vermogen en dat kan niet zomaar beslagen worden voor 

vorderingen op de natuurlijke persoon, die ‘eigenaar’ is. De 

vraag of dan anderbeslag gelegd kan worden is niet altijd 

even gemakkelijk te beantwoorden. Ingewikkelde financiële 

constructies komen steeds meer voor. Gedegen civiele 

kennis is onontbeerlijk en de civiel juridisch adviseurs van 

het Functioneel Parket kunnen ook bij de start van het 

onderzoek van waarde zijn bij de vraag of en zo ja hoe te zijner 

tijd beslag gelegd kan worden en wat daar voor nodig is. 

Wat wil je bereiken in het 
onderzoek, op wie is het 
gericht? En misschien is het 
dan vanuit het oogpunt van 
Afpakken wel nodig om 
meer (rechts)personen als 
verdachten aan te merken. 
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Op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt 

berekend, is ook vanaf het begin van het onderzoek van 

belang: wordt een transactieberekening gemaakt voor alleen 

de tenlastegelegde feiten of ook voor andere feiten, waarvan 

het aannemelijk is dat verdachte die begaan heeft? Dit kan 

betekenen dat óók onderzoek moet worden gedaan naar de 

aannemelijkheid van die andere feiten! Dit is bij een 

Opiumwetzaak of inbraken over het algemeen minder omvat

tend dan wanneer het gaat om bijvoorbeeld oplichting in een 

vastgoedfraudezaak. In dat geval zal voor de aannemelijkheid 

van dat andere feit immers wel de oplichting aannemelijk 

moeten zijn, en duidelijk moeten worden uit het onderzoek 

dat er geen sprake is van alleen maar ‘goed zakendoen’. 

Bovendien zal bij een kasopstelling of bij gebruikmaking van 

het bewijsvermoeden, het onderzoek vanaf het begin op 

andere wijze ingericht moeten worden. Immers hier zijn alle 

aanwijzingen voor contante inkomsten en uitgaven van 

belang; dit betekent dat andere informatie zal moeten  

worden vergaard – lees: andere stukken in beslag moeten 

worden genomen, zoals bijvoorbeeld bonnen van contant 

betaalde goederen – dan wanneer er voor een transactie

berekening is gekozen. Dit kan bovendien ook consequenties 

hebben voor de duur van het onderzoek!

Ook over de vraag ‘Wat zijn de delicten?’ zal bij de aanvang 

goed moeten worden nagedacht: Wordt onderzoek naar een 

gronddelict gedaan en naar witwassen? Of alleen naar 

witwassen? Wordt ook deelname aan een criminele  

organisatie er bij betrokken? De antwoorden op deze vragen 

betekenen iets voor het onderzoek, immers als het de bedoe

ling is dat er alleen wordt gegaan voor witwassen op basis 

van een kasopstelling, zal er rekening mee moeten worden 

gehouden dat de bewijslast in de strafzaak zwaarder is dan 

in een ontnemingszaak – een door de verdachte aangedragen 

alternatief scenario dat niet op voorhand volstrekt onaanne

melijk is, zal moeten worden onderzocht. De praktijk leert 

dat deze alternatieve scenario’s nogal eens veel onderzoek in 

het buitenland betekenen.

Overigens komt de keuze naar de delicten ook nog een keer 

terug op het moment van de vervolgingsbeslissing. In ver

band met het Geeringsarrest zal beoordeeld moeten worden 

of voor alle feiten die onderzocht zijn wel voldoende bewijs 

aanwezig is en of het nodig is ze allemaal mee te nemen op 

de tenlastelegging. Minder op de tenlastelegging betekent 

soms meer voor afpakken . 

En als er alleen aanwijzingen zijn voor witwassen met een 

fiscaal (grond)delict, komt artikel 74 AWR om de hoek kijken: 

in puur fiscale zaken is ontneming uitgesloten. Vraag is dan 

ook of daar het Afpakken niet aan de fiscus moet worden 

overgelaten. Maar wat dan als er sprake is van een facilitator 

die niet door de fiscus kan worden aangepakt, of indien de 

fiscus niets meer kan in verband met termijnen? In dat soort 

ingewikkelde kwesties zijn de specialistische Afpakovj’s altijd 

bereid om mee te denken. 

Met de keuze voor de delicten hangt ook weer samen de 

vraag welk afpakinstrument kan worden ingezet: is het een 

delict met slachtoffers, zodat slachtofferbeslag ten behoeve 

van schadevergoeding aan het slachtoffer kan worden 

gelegd? Of is de verdachte in dat geval failliet en heeft de 

curator mogelijkheden voor genoegdoening aan de slacht

offers? Of gaat het om een bedrijf dat in strijd met zijn  

vergunning handelt en waarvan via het BIBOBtraject de 

vergunning kan worden ingetrokken, etc. etc. Regelmatig 

kunnen meerdere afpakinstrumenten worden gebruikt en zal 

dus bedacht moeten worden of het effectief en efficiënt is om 

ze allemaal in te zetten. 

Kortom: om te komen tot een goed afpakresultaat is een 

opsomming in de afpakparagraaf van alleen wat vermogens

bestanddelen of de opmerking: ‘er wordt afgepakt’ absoluut 

ontoereikend. Er moeten duidelijke keuzes zijn gemaakt met 

betrekking tot de 7 afpakw’s.

1 ‘Afpakapp’ in aFPakken, extra editie, voorjaar 2016.

2 O.a.: ‘Concernstructuren in milieuomgeving en afpakken’ 

door mr. M. van Thiel, aFPakken nr. 76, p. 25 e.v. en 

‘Toerekenen van wederrechtelijk verkregen voordeel’ door 

mr. C.J. Zweers en drs. M.R. van Diggelen RA, in Strafblad, 

februari 2016, p. 18 e.v.

3 Zie verder (voor OM): JKS > Landelijke Expertise > 

Afpakken FP > Ontneming bij vrijspraak (Geerings)
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De meeste strafbare feiten worden 
gepleegd vanuit een winstoogmerk. 
Criminelen hebben als doel er  
financieel op vooruit te gaan.  
Omdat Afpakken geen neventaak 
is, maar een kerntaak wordt er van 
politie en OM verwacht dat in straf
rechtelijke (financiële) onderzoeken 
beslag wordt gelegd op vermogens
bestanddelen van de verdachte. 

Dit om de verdachte terug te brengen in de financiële positie 

van voor het gepleegde misdrijf en om te voorkomen dat 

misdaad loont. Om zicht te krijgen op het vermogen en de 

geldstromen die gepaard gaan met lucratieve criminaliteit  

is een financieel opsporingsonderzoek gericht op een te 

plannen actiedag en in de periode er na cruciaal. Belangrijk 

hierin is het bijhouden van een goed en volledig beslag

dossier. Doel: leggen en monitoren van beslag dat tot in de 

executiefase kan dienen tot verhaal. 

Vanuit onze eigen ervaring (Thijs Bruins: VTer bij het FP 

Afpakken in Zwolle en Johan Hamstra: voormalig VTer  

bij het FP Afpakken, thans werkzaam bij de Financiële 

Recherche in NoordNederland) is gebleken dat elke zaak 

anders is en daarom maatwerk vereist. Van waarde is dan 

dat iemand vanuit zijn expertise en kennis met een kritische 

neutrale blik meekijkt in een zaak. De specialisten van het 

Vermogenstracering 
van het Functioneel 
Parket kan helpen

drs. T. Bruins, vermogenstraceerder 

J. Hamstra, operationeel specialist B Financiële Recherche Noord-Nederland
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Functioneel Parket Afpakken kunnen hierbij helpen. Dit 

artikel is bedoeld om te laten zien op welke onderdelen het 

FP expertise heeft en hoe zij op en rond een actiedag hulp 

kan bieden bij het tijdig traceren van vermogen en het leggen 

van beslag.

Voorafgaand aan een actiedag: 
afstemming strategie

Om op een effectieve wijze te kunnen afpakken is het ruim 

voor een te plannen actiedag van belang te weten wat de 

strategie is van het Openbaar Ministerie en het onderzoeks

team. Het Wetboek van Strafrecht heeft een aantal  

vermogenssancties waarvoor je zou kunnen kiezen;  

verbeurdverklaring, ontneming, geldboete, maar ook  

schikken of transigeren behoort tot de mogelijkheden.  

En zijn er slachtoffers in het onderzoek die ook vorderingen 

hebben op de verdachten? Wat betekent dit voor de strategie? 

Het is vaak raadzaam om ruim op tijd ketenpartners te 

benaderen om eventueel fiscaal (Belastingdienst),  

bestuurs (Gemeenten) en/of civielrechtelijk (curator) te 

kunnen afpakken. 

Een plan van aanpak is van groot belang en iedere strategie 

vereist een eigen aanpak. Het vastleggen van een periodiek 

overleg met het opsporingsteam, de zaaks OvJ, parketsecre

taris en vermogenstraceerder kan hierbij helpen. Indien 

gewenst kunnen hierbij ook de diverse specialisten van het 

Functioneel Parket Afpakken, zoals de forensisch accoun

tant, civiel juristen en strafrechtelijk internationaal juridisch 

adviseurs worden betrokken. Daarnaast kan er indien nodig, 

ten aanzien van het beslag contact worden opgenomen met 

de Landelijke Beslag Autoriteit (LBA). Hiervan kan sprake 

zijn als er op voorhand al zicht is op een mogelijk bijzondere 

beslagvorm.

Afstemmen aanspreekpunten en 
rolverdeling

Wanneer de strategie is bepaald ter voorbereiding op de 

actiedag is het van belang dat er van tevoren een vast aan

spreekpunt (beslagcoördinator) wordt aangewezen binnen 

zowel de opsporingsdienst als het Openbaar Ministerie m.b.t. 

de coördinatie en afwerking van beslag. Binnen de politie is 

dit vaak een (financieel) rechercheur van het opsporingsteam 

en binnen het OM is hierin een rol weggelegd voor de  

vermogenstraceerder eventueel in combinatie met de mede

werkers van het beslagbureau van het Openbaar Ministerie.

Voornamelijk in grote onderzoeken is het belangrijk om het 

te leggen (conservatoir) beslag goed voor te bereiden. Voor 

het leggen van conservatoir beslag is bijvoorbeeld een 103 

machtiging of een machtiging Strafrechtelijk Financieel 

Onderzoek (SFO) van de rechtercommissaris vereist. Zorg 

er voor dat deze machtigingen voorafgaand aan de actiedag 

al zijn afgegeven. Bedenk ook: Welke keuze ga je hierin 

maken? Welke aanvraagformulieren maak je hiervoor op en 

wat heb je daarvoor nodig? Wie kan er vanuit het Openbaar 

Ministerie meelezen om de kwaliteit van de aanvraag te 

keuren? Is het bijvoorbeeld ook verstandig voortijdig alvast 

het e.e.a. af te stemmen met de rechtercommissaris? 

Tijdens de periodieke overleggen kan het politieteam en de 

beslagcoördinator dergelijke vragen bespreken met de 

vermogenstraceerder en/of de overige specialisten die het 

FP biedt.

Denk ook aan het voorbereiden van beslag op onroerend 

goed, waarbij bekeken wordt door wie en op welke wijze 

beslag moet worden gelegd. Zoals bij sommige vermogens

bestanddelen in opdracht van het OM de deurwaarder het 

beslag legt. Denk hierbij ook aan het beslag op voertuigen, 

waarbij er sprake kan zijn van huurkoop constructies, 

meestal met het doel het eigendom te verhullen en het 

verhaal te frustreren. Bereid je in aanloop naar de actiedag 

ook voor op het aantreffen en in beslag nemen van grote  

contante geldbedragen en denk aan beslag op bankrekenin

gen , zodat op de actiedag direct beslag gelegd kan worden 

op de saldi hiervan. Ook het voorbereiden van rechtshulp

verzoeken en bevriezingsbevelen om beslag te leggen op 

Elke zaak vereist  
maatwerk en dan is van 
waarde dat iemand vanuit 
zijn expertise en kennis  
met een kritische  
neutrale blik meekijkt
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vermogensbestanddelen in het buitenland is een belangrijk 

aandachtspunt voorafgaand aan de actiedag. Vaak wordt er 

door verdachten gebruik gemaakt van ingewikkelde con

structies om de eigendom van vermogensbestanddelen te 

verhullen en daarmee het politie en justitie te bemoeilijken 

om beslag te kunnen leggen. De diverse genoemde specia

listen binnen het Functioneel Parket kunnen daarbij advise

ren omtrent de wijze van beslaglegging en ondersteuning 

bieden bij ingewikkelde constructies. 

Rol in de briefing: ook bespreken 
beslag

Een aantal dagen voor de actiedag vindt er in grote onder

zoeken altijd een briefing plaats georganiseerd voor o.a. 

pandcoördinatoren, de hovj’s en het Openbaar Ministerie. 

Inhoudelijk gaan deze briefings vaak over het aantal panden, 

de verdachten en de overige te verwachten bijzonderheden 

op de actiedag. Beslag ter waarheidsvinding is altijd wel een 

prioriteit, maar conservatoir beslag is hierbij vaak een 

ondergeschoven kind. Het is daarom raadzaam om naast 

deze briefing ook een korte briefing te houden omtrent  

specifieke afspraken over conservatoir beslag tijdens de 

actiedag. Zo zal de beslagcoördinator tijdens de actiedag 

 het centrale aanspreekpunt zijn voor de politie (of andere 

opsporingsdienst) en het OM op het gebied van beslag. 

Tijdens deze briefing kan de beslagcoördinator de hovj’s en 

de pandcoördinatoren instrueren. Zij zullen namelijk het  

aanspreekpunt zijn op de diverse locaties. Voor de beslag

coördinator is dit het moment om invloed uit te oefenen op 

het “beslaggedrag” tijdens een actiedag. Een eenduidig 

beleid tijdens de actiedag op het gebied van beslag voorkomt 

discussies en teleurstellingen. Tijdens de briefing worden 

o.a. afspraken gemaakt over wat wel en wat juist niet in 

beslag wordt genomen en onder welke strafrechtelijke titel 

dit dient te gebeuren. Ook worden afspraken gemaakt over 

het transport van roerende zaken (voertuigen, boten, scooters 

etc.), grote contante geldbedragen en de administratieve 

afhandeling hiervan. Tevens is het belangrijk afspraken te 

maken wie de processenverbaal van inbeslagneming 

opmaakt en wie verantwoordelijk is voor de KVI’s.

De beslagcoördinator draagt zorg voor een plan van aanpak 

waarin tevens wordt verwezen naar alle contacten die van 

belang zijn in het beslagproces (Beslaghuis, Domeinen, LBA, 

Vermogenstraceerders, Taxateurs etc.). Het opzetten van een 

“zenuwcentrum” waar alle belangrijke partijen tijdens de 

actiedag bij elkaar zitten is daarbij erg handig. Er is dan 

sprake van korte lijnen, goed overzicht en beslissingen 

kunnen snel worden gemaakt. Mochten er tijdens de actiedag 

onduidelijkheden optreden, dan is de beslissing van de 

beslagcoördinator, in overleg met de vermogenstraceerder 

en de zaaks OvJ, leidend. 

Niet te vergeten aandachtspunt: 
na de actiedag

Na de actiedag is het onderzoeksteam vaak erg druk met de 

voorlopig gehechten, de voorgeleidingen aan de rech

tercommissaris etc. Maar het gelegde beslag mag niet 

vergeten worden! Vaak is daar ook nog veel in te doen. 

Daarom is het van belang kort na de actiedag het gelegde 

beslag door te nemen. Plan daarom ongeveer twee weken na 

de actiedag wederom een overleg tussen het OM en het 

onderzoeksteam (en eventuele andere ketenpartners zoals 

de Belastingdienst), waarbij de juiste aanspreekpuntenaan

wezig zijn, incluis de zaaks OvJ en parketsecretaris, de 

vermogenstraceerder en een beslagmedewerker OM. Het 

beslag kan worden doorgenomen: welk beslag is gelegd? Is 

er een terugkoppeling uit het buitenland? Onder wie is beslag 

gelegd? Onder de juiste titel? Is het beslag al ingevoerd en 

geregistreerd? Kan er al een opdracht vervreemding uit?  

Is er gerede twijfel over de eigendom? Zijn de verdachten en 

getuigen gehoord over het beslag? Zijn er nog aanvullende 

onderzoeksopdrachten nodig om het beslag binnen te  

houden? Als een dergelijk overleg niet plaatsvindt, komt het 

beslag veelal pas in beeld bij een klaagschriftprocedure of 

Tijdens de briefing worden o.a. afspraken gemaakt over wat 
wel en wat juist niet in beslag wordt genomen en onder welke 
strafrechtelijke titel dit dient te gebeuren 
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nog later in de executie. Eventuele fouten kunnen achteraf 

lastig worden hersteld.

Het komt gelukkig steeds vaker voor dat het opsporingsteam 

een overzicht in Excel  bijhoudt van het gelegde en het 

eventueel nog te leggen beslag. In een dergelijk overzicht 

wordt o.a. bijgehouden onder wie er beslag is gelegd, op 

welk vermogensbestanddeel beslag is gelegd, op welke wijze 

dit is gebeurd (klassiek of conservatoir beslag, zo ja, welke 

vorm, ten behoeve van ontneming, slachtoffer of geldboete), 

of er machtigingen zijn aangevraagd bij de rechtercommis

saris voor het leggen van conservatoir beslag (of een  

machtiging Strafrechtelijk Financieel Onderzoek) en welke 

processenverbaal er zijn opgemaakt. Dankzij dit overzicht 

kan het opsporingsteam in één oogopslag zien of het beslag 

is gelegd onder de juiste persoon en of er nog nader eigen

domsrecherche nodig is. Bijvoorbeeld of er nog getuigen 

moeten worden gehoord en zo ja, wie dat dan moeten zijn.  

En of het beslag bij het OM op juiste wijze is geregistreerd. 

Door het rechtstreekse contact met de vemogenstraceerder 

als aanspreekpunt binnen het Openbaar Ministerie blijft de 

registratie (en het resultaat) actueel, waardoor snel duidelijk 

is wat de totale waarde is van het gelegde beslag (door 

bijvoorbeeld het bijhouden van derdenverklaringen) en of er 

voldoende beslag ten laste van de betreffende verdachte is 

gelegd. Vermogenstracering met het oog op verdere beslag

legging kan dan een afweging zijn. Ook biedt het overzicht 

handvatten om snel vervreemdingsacties in te stellen en kan 

er snel worden geanticipeerd op eventuele klaagschriften 

m.b.t. beslag ingediend door de verdediging. 

Samenvattend

De expertise inzet van het FP Afpakken op en rond een 

actiedag kan helpen bij het leggen van beslag. Leg tijdig 

contact vanuit OM of opsporing als de inzet gewenst en 

noodzakelijk is. In het geval er nog geen rechtstreeks contact 

is, kan via het eigen parket contact gelegd worden met het 

FP Afpakken.

1 Voorbeeld: Tijdens een actiedag in NoordNederland 

werden alle bekende bankrekeningen van de verdachten in 

een Excel overzicht getoond tijdens de briefing. Op de 

zoeklocatie trof één van de VTers vervolgens een bij het 

opsporingsteam onbekende rekening aan tussen de 

administratie van de verdachte. Na overleg tussen de de 

VTer en de beslagcoördinator is er vervolgens direct 

beslag gelegd op het saldo van de rekening. 

2 Voorbeeld: In een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek 

blijkt in de voorfase dat de verdachte onroerend goed bezit 

in het Caribisch gebied. Met hulp van het FP wordt voor de 

actiedag contact gelegd met de juiste autoriteiten in het 

buitenland. In de uitvoering wordt er advies gegeven  

over het op te maken rechtshulpverzoek. Resultaat: 

conservatoire beslaglegging op een appartement van ruim 

€ 700.000,, terwijl op exact hetzelfde moment de actiedag 

in Nederland plaatsvindt.

3 Een voorbeeld is op te vragen bij het FP Afpakken.

4 Voorbeeld: In een grootschalige witwaszaak wordt er, in 

samenwerking met specialisten van het FP, beslag gelegd 

op een vordering van bijna € 500.000, van de verdachte in 

Spanje. Binnen enkele weken wordt er een klaagschrift 

ingediend door de verdediging. Ruim voor de beslaglegging 

heeft er uitgebreid eigendomsrecherche plaatsgevonden, 

waarvan tijdig procesverbaal is opgemaakt. Resultaat: 

het klaagschrift van de verdediging wordt ongegrond 

verklaard.

Vaak wordt er door verdachten gebruik gemaakt van 
ingewikkelde constructies om de eigendom van 
vermogensbestanddelen te verhullen en daarmee 
inbeslagneming te bemoeilijken 
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De ontnemingsrapportage
E.A.H. Weustenraad RA, senior forensisch accountant
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Indien het wederrechtelijk verkregen voordeel op een goed 

onderbouwde wijze aannemelijk is gemaakt, is het voor 

betrokkene niet voldoende om enkel en alleen te stellen dat 

de berekening niet klopt en dat het wederrechtelijk verkre

gen voordeel lager is, maar zal betrokkene de berekening 

gefundeerd en met feiten onderbouwd moeten weerleggen. 

Wat is nu eigenlijk het probleem?

Het is belangrijk dat er geen informatie ontbreekt in de 

rapportage. Soms zit informatie wel in het hoofd van de 

rapporteur, maar wordt die niet aan het papier toevertrouwd. 

De lezer, die niet alle ins en outs van het onderzoek kent, 

snapt in zo’n geval de berekening niet of weet in ieder geval 

niet waar de voor de berekening gebruikte gegevens vandaan 

komen. Ook komt het voor dat in bijlagen andere cijfers staan 

dan die in de rapportage gebruikt worden. Het is belangrijk 

om de rapportage op telfouten te controleren. Hoewel  

telfouten natuurlijk hersteld kunnen worden, zal de rechter 

vraagtekens kunnen plaatsen bij zowel de kwaliteit van de 

rapportage als de kwaliteit van de rapporteur. Ook zullen 

dergelijke fouten, hoewel misschien tijdig gecorrigeerd, 

“voer voor advocaten” kunnen opleveren, waardoor  

ontnemingsprocedures onnodig lang kunnen duren.

Sluitstuk van een ontnemingsonderzoek is een vordering ter ontneming van het  

wederrechtelijk verkregen voordeel die door het Openbaar Ministerie wordt  

voorgelegd aan de rechter. Het Openbaar Ministerie baseert die vordering op de  

berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel zoals door de opsporings

instantie in de vorm van een procesverbaal of een ontnemingsrapportage wordt  

geschreven. Het is van groot belang dat alle gegevens die nodig zijn voor een goede 

berekening op gestructureerde wijze helder en consistent op papier worden gezet. 

Het uiteindelijke doel is namelijk dat de rechter de berekening kan volgen en het 

voordeel schat conform die berekening. Als de rechter een berekening niet kan  

volgen is er kans dat die een (veel) lagere maatregel oplegt of de vordering afwijst. 

Tip
Laat het concept nalezen door mensen die niet bij zaak 

betrokken zijn en/of niet financieel deskundig zijn. Zij 

vormen een goede toetssteen voor de leesbaarheid en 

begrijpelijkheid van wat is geschreven. Laat hen daarbij 

ook de consistentie controleren en nagaan of er geen 

rekenfouten gemaakt zijn. 

In het vervolg van dit artikel wordt een aantal uitgangspunten 

beschreven die gebruikt kunnen worden om een goede 

rapportage te schrijven . Hoewel ze soms op ‘open deuren’ 

lijken, is het belangrijk dat deze niet over het hoofd worden 

gezien. 

Structuur van de rapportage

Het doel van alle teksten die worden opgenomen moet 

duidelijk zijn en het is handig om te zorgen voor een  

duidelijke samenvatting. In een goede rapportage is de 

berekening opgesplitst in bouwstenen . Elke bouwsteen  

moet aannemelijk zijn, anders valt de fundering onder de 

berekening weg. Voor de lezer is het verhaal pas goed te 

volgen als helder wordt aangegeven uit welke bouwstenen 

de berekening bestaat, waarna deze bouwstenen in een 

logische volgorde worden beschreven.

Dat kan het beste gebeuren door gebruik te maken van een 

indeling met (sub)paragrafen. Elke bouwsteen heeft dan een 

aparte paragraaf. Als elke paragraaf start met een korte 

inleiding en wordt afgesloten met een samenvatting waarbij 
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aangegeven wordt wat de invloed is op de berekening, is de 

bouwsteen meteen duidelijk. Door daarbij gebruik te maken 

van bijvoorbeeld samenvattende tabellen of een formule met 

de berekening, wordt tevens voorkomen dat de lezer zelf 

moet gaan rekenen om uit te vinden waar een bedrag vandaan 

komt. Als een rapportage op basis van deze “bouwstenen” 

methode wordt geschreven ontstaat een relaas waarbij de 

lezer als het ware aan de hand wordt meegenomen naar het 

einddoel, een berekend wederrechtelijk verkregen voordeel 

welke voor de lezer duidelijk, begrijpelijk en goed gemoti

veerd is.

Tip
Werk alvorens een rapportage te schrijven de hoofdstuk

indeling eerst in concept helemaal uit. Hierdoor wordt 

direct bij de start al aangezet tot het nadenken over de 

structuur van de rapportage.

Mocht er veel tekst nodig zijn om een bouwsteen aannemelijk 

te maken, is het beter om van dat onderdeel een aparte 

ambtshandeling te maken en in de rapportage een korte 

samenvatting op te nemen. Het heeft de voorkeur om een 

rapportage te beperken tot circa 25 pagina’s en de rest op te 

nemen in bijlagen. 

Er zijn standaardindelingen van rapportages van de twee 

berekeningsmethoden (transactie of periodeberekening) 

beschikbaar . Deze geven de rapporteur op hoofdlijnen een 

duidelijke structuur. 

Tip
Maak gebruik van schema’s voor het weergeven van 

bijvoorbeeld een rechtspersonenstructuur, documenten of 

geldstromen of voeg een scan bij van een aangetroffen 

notitie. Eén plaatje zegt vaak meer dan vele zinnen tekst.

Taalgebruik

Een rapportage moet kort, helder en zakelijk zijn. Het is niet 

wenselijk om dezelfde feiten of gegevens meerdere malen te 

vermelden. Indien de informatie op meerdere plekken in de 

rapportage noodzakelijk is, kan verwezen worden naar de 

eerdere vermelding. Hiermee wordt ook voorkomen dat 

informatie op verschillende wijzen wordt weergegeven. De 

lezer kan gaan twijfelen over de gepresenteerde informatie 

en zal terug gaan bladeren en zaken met elkaar vergelijken 

om meer duidelijkheid te krijgen. 

Overigens hoeft informatie die niet van belang is voor de 

berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel niet 

opgenomen te worden in de rapportage. Zo komt het bijvoor

beeld voor dat er bij een transactieberekening pagina’s 

besteed worden om aannemelijk te maken dat betrokkene 

een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft, maar dat uit dat 

feit geen wederrechtelijk verkregen voordeel voortgekomen 

is. Buiten het feit dat deze informatie overbodig is, kan het  

de lezer irriteren dat hij diverse pagina’s gelezen heeft die 

niets toevoegen aan de berekening van het wederrechtelijk 

verkregen voordeel.

Ook moet er sprake zijn van consistentie, zowel tekstueel  

als met betrekking tot de getallen. De feiten, gehanteerde 

en/of berekende getallen die meerdere malen in de rappor

tage en de bijlagen voorkomen, moeten altijd aan elkaar 

gelijk zijn en tekstueel op dezelfde wijze worden weergege

ven. Het is niet handig om in de bijlagen andere feiten te 

noemen dan in de rapportage. Zo wordt bij een berekening 

van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een hennep

kwekerij regelmatig gerekend met de opbrengst bij gemid

deld 15 planten per m2, waarbij aangegeven wordt dat niet 

bekend is hoeveel planten er daadwerkelijk per m2 stonden, 

terwijl in de bijlage duidelijk het werkelijke aantal planten 

per m2 opgenomen is.

Tip
Gebruik geen synoniemen. Dit kan verwarrend zijn voor  

de lezer. Hoewel het misschien ‘saai’ overkomt, is het 

beter om steeds dezelfde termen te gebruiken. 

Inhoud

In art. 36e lid 3 Sr is aangegeven dat wederrechtelijk verkregen 

voordeel kan worden ontnomen indien aannemelijk is dat 

betrokkene uit een strafbaar feit voordeel heeft genoten. Het 

woord aannemelijk kan gebruikt worden waar de rapporteur 

gewend is te kiezen voor woorden als vermoedelijk en waar

schijnlijk. Vaak kan een paragraaf afgesloten worden met een 

zinsnede als “op grond van bovenstaande is aannemelijk …”. 
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Bij een transactie berekening volgens art 36e lid 2 Sr, waarbij 

andere strafbare feiten worden meegenomen in de bereke

ning, is het daarnaast van belang dat in de rapportage alle 

aanwijzingen worden opgenomen waardoor aannemelijk 

wordt dat deze andere strafbare feiten door de verdachte zijn 

begaan. De feiten waarvoor betrokkene veroordeeld is, 

kunnen kort worden weergegeven met een verwijzing naar 

het vonnis of arrest. 

Tip
Regelmatig volgen de strafzaak en de ontnemingszaak een 

andere procedure. Als stukken uit de strafzaak 

noodzakelijk zijn voor de bepaling van het wederrechtelijk 

verkregen voordeel, voeg deze stukken dan als bijlage bij 

de rapportage bij. Hiermee wordt bereikt dat de 

rapportage als zelfstandig stuk de verdere procedure in 

gaat en dat niet steeds de gehele strafzaak bij de 

ontnemingszaak gevoegd hoeft te worden. 

De inhoud van de rapportage moet uiteindelijk leiden tot een 

berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel 

waarvan aannemelijk is dat betrokkene dit verdiend heeft 

met zijn criminele activiteiten. Hierbij is geen ruimte voor een 

minimum en maximum berekening van het voordeel. In de 

rapportage wordt per bouwsteen een onderbouwde keuze 

gemaakt die uiteindelijk leidt tot één voordeelbedrag. 

In een rapportage wordt regelmatig verwezen naar jurispru

dentie en belangrijke verklaringen. Hierbij is het van belang 

dat er in de rapportage geen eigen interpretatie wordt weer

gegeven, maar dat de van belang zijn de informatie letterlijk 

wordt weergegeven. Hierdoor worden fouten voorkomen. 

Bij gebruik van gegevens van internet is van belang dat de 

wijze van verkrijging van de betreffende gegevens (wanneer, 

hoe en op welke wijze) goed wordt vastgelegd in een proces 

verbaal zodat dit verifieerbaar is. Verwijzing naar de her

komst van de gegevens kan door middel van het opnemen 

van het betreffende internetadres (de zogenaamde “url”). 

Gezien de vluchtigheid van het internet kan het voorkomen 

dat de betreffende internetsite verplaatst, aangepast of zelfs 

niet meer aanwezig is waardoor de gegevens niet meer 

direct benaderbaar zijn. Daarom moet van de van internet 

afkomstige informatie die gebruikt wordt voor de voordeels

berekening altijd een afdruk worden gemaakt die als bijlage 

bij de rapportage wordt gevoegd.

Tip
Door de forensisch accountants van het Functioneel  

Parket zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden rondom 

diverse strafbare feiten een aantal inspiratierapporten 

geschreven . Deze rapporten kunnen gebruikt worden 

als voorbeeld voor een dergelijke berekening. Tevens is 

een checklist gepubliceerd met daarin een aantal 

belangrijke handvatten voor het schrijven van een 

ontnemingsrapportage .

Voor vragen over de ontnemingsrapportage kunt u terecht bij 

het team Afpakken van het Functioneel Parket. In een vroeg 

stadium van het onderzoek kan meegedacht worden over de 

wijze van berekenen en hoe het geheel aan het aan het 

papier wordt toevertrouwd, maar ook een rapportage die al 

is afgesloten en ingeleverd kan voorgelegd worden.

1 Het maakt voor de berekening niet uit of gekozen wordt voor 

een procesverbaal of een rapportage. Ook in een PV kan 

een stelling ingenomen worden over bepaalde posten, zolang 

de keuzes en uitgangspunten maar goed onderbouwd zijn.

2 Voor inhoudelijke vragen over de berekening kan contact 

opgenomen worden met de forensisch accountants van 

het Functioneel Parket.

3 Bij een drugsberekening zijn de bouwstenen bijvoorbeeld 

periode, aantal transporten, aantal kilo’s per transport, 

verkoopprijs per kilo, inkoopprijs per kilo en bijkomende 

kosten. 

4 De standaardrapportages zijn te vinden op Kompol.

5 Zo moet de naam van een rechtspersoon overal op 

dezelfde manier vermeld worden. Als aangegeven wordt 

dat een bepaalde naam in het vervolg afgekort gebruikt 

gaat worden, moet die afkorting ook in het verdere vervolg 

overal gebruikt worden.

6 Denk bijvoorbeeld aan een factuur, die afwisselend ook 

met nota, rekening of bon wordt aangeduid. 

7 De inspiratierapporten zijn te vinden op Kompol en via JKS 

> Landelijke Expertise > Afpakken.

8 De checklist is gepubliceerd in aFPakken nummer 83 van 

augustus 2017.
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Afpakken in hoger beroep
K. van Aalzum en P.H.M. de Winter, vermogenstraceerders FP

mr. M.M.J.A. Peters, commissiesecretaris RP

Inleiding

In 2011 heeft het Ressortsparket vestiging Amsterdam  

onder de noemer ‘Project 125’ in samenwerking met afpak

specialisten van het Functioneel Parket (Verder: FP, toen nog 

het ‘BOOM’) en de Belastingdienst de liggende voorraad 

ontnemingszaken (ongeveer 125 zaken) aangepakt. Die 

aanpak heeft – naast een versnelde afdoening – destijds 

geresulteerd in € 500.000, aan aanvullend conservatoir 

beslag, gelegd in hoger beroep. Tevens werd verdachten 

hierdoor duidelijk dat het OM hen niet uit het zicht was 

verloren. Op een aantal veroordeelden had de beslaglegging 

een afschrikwekkende werking. Sommigen hadden immers 

slechts hoger beroep ingesteld om de executie van de vorde

ring uit te stellen. Naar aanleiding van de beslaglegging 

kozen zij ervoor om het ingestelde rechtsmiddel in te  

trekken. Dit scheelde zittingsuren bij het gerechtshof. 

Daarnaast heeft de beslaglegging in een aantal gevallen 

geleid tot snelle betaling middels een schikking in hoger 

beroep. 

In 2012 heeft het Ressortsparket (verder: RP) deze aanpak 

samen met de vermogenstraceerders van het Functioneel 

Parket (verder: FP) verder opgepakt, eveneens onder de 

naam ‘Project 125’. In 2014 heeft het project een structurele 

vorm gekregen en sindsdien worden de voor vermogens

tracering geschikte ontnemingszaken (ook) in hoger beroep 

voorgelegd aan de vermogenstraceerder. Voorts is met het 

College afgesproken dat jaarlijks tenminste € 1.000.000, 

aan (aanvullend) conservatoir beslag in hoger beroep moet 

worden gelegd. Tot op heden is voornoemde doelstelling 

jaarlijks (ruimschoots) behaald. 

Werkwijze RP

Alle ontnemingsdossiers die binnenkomen op het parket 

worden door de administratief medewerker dan wel de 

ontnemingssecretaris beoordeeld op mogelijkheden van 

(aanvullend) conservatoir beslag. Indien het vermoeden 

bestaat dat veroordeelde beschikt over vermogenscompo

nenten waarop (aanvullend) conservatoir beslag kan worden 

gelegd, wordt contact opgenomen met de vermogens

traceerder, die de veroordeelde vervolgens financieel  

doorlicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat minimaal een  

betalingsverplichting is opgelegd ter hoogte van € 25.000, 

dan wel dat er een substantieel verschil is tussen de  

vastgestelde betalingsverplichting en de waarde van het 

reeds gelegde conservatoire beslag. 
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Werkwijze VT 

Nadat besloten is dat de zaak in aanmerking komt voor 

aanvullend vermogensonderzoek neemt de vermogens

traceerder de zaak in behandeling. Alsdan doet hij  

uitgebreid onderzoek om de (huidige) vermogenspositie  

van de veroordeelde vast te stellen. De informatie uit dit 

onderzoek wordt tweeledig gebruikt. Enerzijds ten behoeve 

van het leggen van (aanvullend) conservatoir beslag, ander

zijds om de advocaatgeneraal van informatie te voorzien over 

de financiële positie van de veroordeelde. Hoewel de fase van 

conservatoire beslaglegging doorgaans niet wordt besproken 

ter zitting, kan deze informatie wel degelijk relevant zijn op 

het moment waarop namens een veroordeelde een draag

krachtverweer wordt gevoerd terwijl bijvoorbeeld kort  

daarvoor conservatoir beslag is gelegd onder veroordeelde 

op een personenauto met een aanzienlijke waarde. 

De start van het vermogensonderzoek in de appelfase 

bestaat uit het opvragen van politieinformatie en de huidige 

belastinggegevens. Tevens worden alle ter beschikking 

staande open en gesloten bronnen bevraagd en wordt er 

contact gezocht met het opsporingsteam van de politie dat 

destijds het opsporingsonderzoek heeft gedraaid. Aangezien 

er nog geen sprake is van een onherroepelijke beslissing, 

kunnen ook in de appelfase BOBbevoegdheden worden 

ingezet. Met alle verkregen informatie wordt vervolgens  

de actuele vermogenspositie van de veroordeelde en zijn 

omgeving in kaart gebracht. Vervolgens wordt in samen

spraak met de advocaatgeneraal en de officier van justitie  

al dan niet conservatoir beslag gelegd op daarvoor vatbare 

vermogensbestanddelen. Een situatie waarin beslaglegging 

bijvoorbeeld niet gewenst is betreft de volgende: uit onder

zoek is gebleken dat veroordeelde de beschikking heeft over 

een auto met een geringe waarde en dat hij deze auto 

gebruikt voor het woonwerk verkeer. Beslaglegging kan in 

een dergelijke situatie namelijk tot gevolg hebben dat veroor

deelde zijn auto kwijtraakt, niet meer op zijn werk kan komen 

met als uiteindelijk gevolg dat hij zijn baan verliest en in het 

geheel geen inkomen meer heeft. In een dergelijk geval 

geniet het treffen van een betalingsregeling de voorkeur. 

Overigens is het van belang om in het dossier te kijken of 

reeds eerder een machtiging ex artikel 103 Wetboek van 

Strafvordering (verder: Sv) is afgegeven. Indien dat het geval 

is dan kan hiervan namelijk nog dankbaar gebruik worden 

gemaakt. Zo niet, dan moet alsnog aan de rechtercommis

saris een machtiging worden verzocht. Voor het leggen van 

conservatoir beslag op roerende zaken wordt door de  

vermogenstraceerder samengewerkt met zogenaamde 

afpakteams van de politie in de betreffende regio. 

Conservatoir derdenbeslag en beslag op onroerende zaken 

wordt in samenwerking met de administratie van het FP/AP 

door de vermogenstraceerder in gang gezet. 

Knelpunten

Buitenlands beslag

Vermogenstraceerders krijgen in het aanvullend vermogens

onderzoek ook vaak zicht op eerder verstuurde rechtshulp

verzoeken en op in het buitenland gelegd beslag. Soms blijkt 

dat niet in alle zaken het buitenlandse beslag in GPS is 

geregistreerd. Daarbij wordt ook gekeken of het buitenlandse 

beslag zo nodig verlengd moet worden. Verder krijgen de 

vermogenstraceerders vanuit de opgevraagde informatie ook 

zicht op in Nederland gelegd beslag, dat niet staat geregis

treerd in Compas/GPS. In alle zaken waarin zicht wordt 

verkregen op niet geregistreerd beslag wordt dit in samen

werking met de administraties van de betreffende parketten 

gerepareerd. Het risico van nietgeregistreerd beslag, is dat 

het ook niet kan worden beheerd. Om dit te voorkomen dient 

alle communicatie omtrent buitenlands beslag bekend te zijn 

bij bijvoorbeeld de administratie van het betreffende parket. 

Bedrijfsmatige hennepteelt

Om conservatoir beslag te kunnen leggen is het noodzakelijk 

dat veroordeelde verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is, 

ter zake van een strafbaar feit van de 5e geldboetecategorie. 

In hennepzaken bijvoorbeeld zien de vermogenstraceerders 

vaak dat ondanks dat er sprake is van bedrijfsmatige teelt 

alleen de 4e geldboetecategoriefeiten zijn tenlastegelegd. 

De vermogenstraceerders zullen vervolgens een aanvraag 

machtiging ex artikel 103 Sv moeten opmaken waarin zij 

artikel 12 van de Opiumwet opnemen: ‘Indien de waarde  

van de zaken waarmee of met betrekking tot welke de feiten, 

strafbaar gesteld in de artikelen 10, eerste tot en met vijfde lid, 

10a, eerste lid, 11, tweede tot en met vijfde lid, 11a en 11b van de 

Opiumwet zijn begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel 

van die feiten zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte 

van het maximum van de geldboete op die feiten gesteld, kan, 

ook indien het feit door een natuurlijke persoon is begaan, een 

geldboete van de naast hogere categorie worden opgelegd’.  
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In het opsporingsonderzoek kan hiermee rekening worden 

gehouden door artikel 11, lid 3 of lid 4, van de Opiumwet ten 

laste te leggen. 

Conclusie

Al met al kunnen wij concluderen dat vermogenstracering in 

hoger beroep loont. Hoewel het uiteindelijke doel is om 

vermogenstracering in de toekomst zodanig te beleggen dat 

een veroordeelde vanaf de start van het onderzoek tot en 

met het moment waarop zijn zaak onherroepelijk wordt 

continu financieel wordt gemonitord (met als uiteindelijke 

doel dekkend beslag op het moment waarop een vordering 

wordt geëxecuteerd), heeft de extra investering, die op dit 

moment plaatsvindt in die ontnemingszaken die zich daar

voor lenen, nut. De positieve resultaten over de afgelopen 

jaren vormen hiervoor het bewijs. 

Een succesverhaal 

Veroordeelde is in 2014 door de rechtbank in zowel de straf 

als de ontnemingszaak veroordeeld ter zake van oplichting 

en valsheid in geschrifte. Veroordeelde zette samen met een 

aantal andere verdachten, waaronder zijn echtgenote, via een 

uitzendbureau werknemers uit OostEuropa aan het werk bij 

Duitse bouwbedrijven, zonder daarvoor de benodigde 

afdrachten te doen. Doordat de veroordeelde hoger beroep 

had ingesteld tegen de ontnemingsbeslissing van de recht

bank kwam de zaak uiteindelijk op het bureau van een  

vermogenstraceerder terecht en werd een vermogensonder

zoek ingesteld. Tijdens dit onderzoek werd de echtgenote van 

veroordeelde in 2016 deels vrijgesproken. Het eerder onder 

haar gelegde beslag moest derhalve worden opgeheven. 

Onder haar was ten tijde van het opsporingsonderzoek onder 

meer conservatoir beslag gelegd op de echtelijke woning.  

De vermogenstraceerder heeft in zijn vermogensonderzoek 

daarom ook het vraagstuk meegenomen of de echtelijke 

woning ten laste van de veroordeelde kon worden beslagen. 

Nader onderzoek wees uit dat dit echtpaar kort na de  

uitspraak van de rechtbank in 2016 de in 2004 in Duitsland 

opgemaakte huwelijkse voorwaarden in Nederland heeft 

laten inschrijven. In de Rapportage Inkomen en Vermogen 

(verder: iRVI) van de infobox Crimineel en Onverklaarbaar 

Vermogen (verder: iCOV) stond dat de echtgenote van veroor

deelde samen met twee andere vrouwen nog elf beleggings

panden op haar naam had staan. In de aktes van levering en 

geldlening van de echtelijke woning en de beleggingspanden 

stond vermeld, dat zij zonder het maken van huwelijkse 

voorwaarden was gehuwd. In de akte van geldlening van de 

echtelijke woning stond tevens dat de verkoper van de 

woning een geldlening, te weten de koopsom, had verstrekt 

aan de echtgenote van veroordeelde, welke lening binnen 

drie jaren moest zijn afgelost. Daarnaast stond in de iRVI dat 

deze elf panden waren aangekocht zonder dat direct een 

hypotheek tot stand kwam en dat de periode tussen de koop 

en de bij de bank aangegane hypotheek varieerde van twee 

tot tien maanden. Dit impliceerde dat de echtgenote over 

eigen vermogen had moeten beschikken op het moment van 

de koop. In de iRVI was te zien dat zij tot 2013 inkomen 

ontving van de bedrijven waarvan haar man de bestuurder 

en/of aandeelhouder was. Getuigen verklaarden echter dat 

zij nooit werkzaam was geweest bij deze bedrijven. Het 

opgegeven inkomen was ook niet voldoende om alle panden 

aan te kopen en om aan haar hypotheekverplichtingen te 

voldoen. Voorts waren er geen inkomensgegevens van  

haar bekend van na 2013. Op basis van deze informatie is 

conservatoir anderbeslag gelegd onder de echtgenote van 

veroordeelde op de echtelijke woning en de elf beleggings

panden ten laste van veroordeelde. Door de echtgenote is 

een klaagschrift ingediend tegen de beslagleggingen, doch 

deze is ongegrond verklaard en het conservatoire beslag  

ter waarde van € 826.730,70 (netto) blijft tot op heden 

gehandhaafd. 

1 Dit is formeel geen schikking ex art. 511c Sv, maar het 

door partijen bereiken van overeenstemming over een 

betalingsverplichting. Het hof moet nog wel een beslissing 

in het hoger beroep nemen en kan zich in dat verband 

uitspreken over de bereikte overeenstemming. Neem, gelet 

op de bijzonderheden die deze procedure kent, voor advies 

contact op met een civiel juridisch adviseur van het FP.

2 2014: € 1.383.372,46;  

2015: € 1.423.887,15;  

2016: € 2.198.275,20.
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Het executietraject van 
een ontnemingsmaatregel

mr. M.C. Boschma, adviseur beslag en executie

mr. E.E.G. Duijts, officier van justitie, tevens Landelijk Executieofficier Ontnemingszaken
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Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden is onder andere  
belast met de executie van ontnemingsmaatregelen. Zowel de strafzaak als 
de ontnemingszaak dienen onherroepelijk te zijn alvorens er kan worden 
geëxecuteerd. De afspraak is dat de ontnemingsmaatregel binnen 42 dagen 
na deze onherroepelijkheid wordt aangeleverd bij het CJIB. 

Het CJIB heeft geen opsporingsbevoegdheden. Wel kan het 

incassobureau onder verantwoordelijkheid van de Landelijk 

Executieofficier Ontnemingszaken (LEO) beperkt bevoegd

heden inzetten. Deze landelijke functie wordt ingevuld door 

het Functioneel Parket.

Bij binnenkomst van nieuwe zaken bij het CJIB worden 

ontnemingszaken geselecteerd: is er wel of geen beslag 

gelegd? Vervolgens start het executietraject. Dat is een 

incassotraject waarbij ook telkens een passende strategie 

wordt gezocht. Het gaat hier om maatwerk, in overleg met  

de LEO.

Zaken zonder beslag:

• De ontnemingsmaatregel wordt bij het CJIB ingeschreven 

en gecontroleerd.

• Veroordeelde ontvangt een beschikking van het CJIB:  

het bedrag dient binnen een termijn te worden betaald.

• Veroordeelde heeft de mogelijkheid om een betalings

regeling te treffen.

• Indien er geen betaling of betalingsregeling tot stand komt 

volgt een beoordelingsfase om de vervolgstrategie te 

bepalen; nader onderzoek met inzet van bevoegdheden, 

met indien nodig (veroordeelde kan wel betalen maar is 

betalingsonwillig) inzet van een deurwaarder (voor het 

leggen van executoriaal beslag) of het door het OM (via  

de LEO) vorderen van een lijfsdwang. 

• Als veroordeelde betalingsonmachtig is kan een deur

waarder geen beslag leggen en kan er, tenzij het tegendeel 

blijkt, geen lijfsdwang gevorderd worden. Dan wordt de 

ontnemingsmaatregel tot de verjaringstermijn actief 

gemonitord.

Zaken met beslag:

• Bij ontnemingsmaatregelen met beslag, tijdens de  

opsporingsfase gelegd, wordt het beslag eerst afgewikkeld, 

dit betekent dat de waarde van het beslag wordt verdis

conteerd met de openstaande ontnemingsmaatregel.

• Daarna kan de procedure zonder beslag nog worden 

gevolgd, voor het restant dat openstaat. 

De rechter houdt bij de ontnemingsuitspraak geen rekening 

met de draagkracht van de veroordeelde. Tussen de datum 

uitspraak en de uiteindelijke executie zit vaak een periode 

van enkele jaren waarin er in de vermogenspositie van de 

veroordeelde van alles veranderd kan zijn. In deze periode 

wordt er ook nader onderzoek naar vermogen gedaan, zoals 

blijkt uit het artikel ‘Afpakken in hoger beroep’. De ervaring 

leert dat er doorgewinterde en veroordeelde criminelen zijn 

die een actieve rol kunnen spelen in het wegmaken van 

vermogen op hun naam.

Feitelijk is de inningsfase de eerste fase van het executie

traject waarin de conclusie ten aanzien van de betalings   

(on)macht kan worden getrokken namelijk:

• Betrokkene kan wel en wil wel betalen.

• Betrokkene wil wel betalen, maar heeft geen mogelijk

heden. In dat geval wordt door het CJIB geprobeerd een 

betalingsregeling te treffen die moet resulteren in  

volledige betaling binnen de verjaringstermijn.

• Betrokkene kan mogelijk wel betalen, maar wil niet  

meewerken.

Voor de laatste categorie volgt na de start van de executie

fase (innen) een executievervolgfase om de strategie te 

bepalen. In deze fase wordt in samenwerking met keten

partners een beter zicht op de veroordeelde en zijn  

vermogenspositie bepaald. Aan de hand van de uitkomsten 

van dit onderzoek kan de deurwaarder worden ingeschakeld 

om alsnog executoriaal beslag te leggen. Als blijkt dat 

iemand niet onmachtig is maar onwillig, kan door het OM  

(via de LEO) de lijfsdwang worden gevorderd.
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De hoogte van de opgelegde ontnemingsmaatregel is een 

indicatie voor het uiteindelijke resultaat van het executie-

traject 

Procentueel gezien worden lagere vorderingen vaker 

betaald, 75% van vorderingen tot € 10.000 is binnen 5 jaar 

betaald, vaak op basis van een betalingsregeling. Maar bij 

een ontnemingsmaatregel zonder beslag en boven een 

bedrag van bijvoorbeeld € 100.000 euro is het executieproces 

vaak complex. Een schikking treffen in een eerder stadium is 

vaak doeltreffender. Het OM haalt effectief een bedrag 

binnen, want de overeenkomst leidt tot betaling op korte 

termijn. Voor een verdachte kan dit ook voordelig zijn: het 

kan schelen in proceskosten en er is snelle duidelijkheid over 

de afloop. 

Bij de executie van een ontnemingsmaatregel boven een 

bedrag van € 1.000.000 met beslag, begint het executietraject 

meestal met het afwikkelen van het beslag. Hierna volgt voor 

het restantbedrag een vaak moeizaam executietraject tot aan 

de verjaringstermijn. Het CJIB merkt dat deze veroordeelden 

vaker niet over financiële middelen beschikken. Dit betekent 

dat ze betalingsonmachtig zijn. 

Hieruit blijkt dat de discussie over draagkracht, die niet meer 

gevoerd wordt in de zittingszaal, verschoven is naar de 

executiefase.

Belangrijk: Het leggen van dekkend conservatoir beslag

In de opsporingsfase is het van groot belang dat alle bevoegd

heden worden ingezet om geld en vermogen te traceren. 

Tijdens actiedagen bij doorzoekingen en de dagen er na, is het 

belangrijk dat er zoveel mogelijk beslag wordt gelegd. Dan 

kunnen verdachten hun vermogen niet meer weg maken. 

Een eindrapportage vermogenstracering met daarin alle 

acties die met en zonder resultaat zijn verricht tijdens de 

opsporingsfase, een duidelijke beschrijving van het beslag en 

de titel waarop het beslag is gelegd zou enorm ondersteunen 

binnen het executietraject. Dat mag in journaalvorm. 

Relevant is voor het CJIB niet alleen wat wel is gelukt, dat 

blijkt immers sowieso uit het gelegde beslag. Met name is 

ook relevant hetgeen niet is gelukt, en met name waarom 

niet. Ook kan in een eindrapportage bekend worden gemaakt 

welke gegevens nog bij de opsporingsdienst beschikbaar zijn. 

Bijvoorbeeld: digitale overzichten met bankmutaties over een 

bepaalde periode.

Warme overdracht van de vermogenstracering is dan moge

lijk, zodat in de executiefase heldere keuzes kunnen worden 

gemaakt op het gebied van de strategie en noodzakelijke 

inspanningen. Ook kunnen uit een dergelijke overdracht 

feiten en omstandigheden gehaald worden ter onderbouwing 

van een vordering lijfsdwang. Immers met dit rapport ver

mogenstracering kan onderbouwd worden dat veroordeelde 

soms wel degelijk beschikt over vermogen of dat hij onvol

doende inzage geeft waarom hij er niet meer over beschikt. 

Zo wordt de betalingsonwil nader ingevuld, een noodzakelijke 

voorwaarde om te komen tot toewijzing van een lijfsdwang

vordering bij criminelen die wel geld hebben maar niet  

willen betalen.

Het belang van zicht houden op de vermogenspositie

Het is – indien de maatregel nog niet is betaald – belangrijk 

om zicht houden op de vermogenspositie van de veroor

deelde. Dat zou tot aan de verjaringstermijn moeten  

doorlopen. Er zijn veroordeelden die hun vermogen buiten 

het zicht van de autoriteiten hebben ondergebracht. Het gaat 

dan om de categorie criminelen die vermoedelijk wel kan 

betalen, maar niet wil. In die specifieke gevallen kan samen

werking in de keten winst opleveren. In dat geval is het nuttig 

dat in de regio controlerende ambtenaren binnen de handha

ving kunnen beschikken over informatie van lopende 

executie trajecten. Zij kunnen helpen om criminelen die wel 

geld hebben maar niet willen betalen, toch te plukken. 

De wijkagent kan beschikken over actuele feiten en  

omstandigheden rond veroordeelde en zijn vermogenspositie. 

Deze informatie kan waardevol zijn voor het CJIB. 

Veroordeelde kan bijvoorbeeld een auto hebben die bij hem op 

de stoep staat geparkeerd. Of er kan vanuit de woonomgeving 

van veroordeelde informatie bekend worden bij de wijkagent, 

zoals dat hij ieder jaar op vliegvakantie gaat, exorbitante feesten 

geeft of een luxueus uitgavenpatroon heeft. 

In de opsporingsfase is het van groot belang dat alle bevoegd
heden worden ingezet om geld en vermogen te traceren 
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Het doel van het executietraject van ontnemingsmaatregelen 

is dat justitiabelen daadwerkelijk komen tot betaling. 

Misdaad mag niet lonen. Om het in gewoon Nederlands te 

zeggen: “De veroordeelde boef moet weten en voelen dat hij 

aan de beurt is.” Ketensamenwerking kan daarbij behulp

zaam zijn. Wij geven een paar voorbeelden:

 

Een voorbeeld van nieuwe informatie die optreden  

mogelijk maakt

Binnen de executie van een ontnemingsmaatregel van 

€ 600.000,- heeft veroordeelde A een betalingsregeling  

getroffen van € 1.000,- per maand. Hij voldoet netjes aan zijn 

verplichting. 

Tijdens een opsporingsonderzoek van de FIOD werd bekend dat 

veroordeelde een schip in zijn bezit had met een waarde van  

€ 1.200.000,-. De locatie van het schip was bekend.

Binnen één dag zijn de mogelijkheden van beslag onderzocht en 

ingezet en is het schip in opdracht van het CJIB executoriaal in 

beslag genomen door een deurwaarder. Veroordeelde heeft 

vervolgens de gehele ontnemingsmaatregel een paar weken 

later afbetaald omdat hij het schip, met overwaarde, weer terug 

wilde hebben. Het executietraject was daarmee beëindigd. Het 

beslag werd door het CJIB opgeheven. Omdat de Belastingdienst 

ook nog vorderingen had open staan, werd er vervolgens door 

de Belastingdienst weer beslag gelegd. 

Dit voorbeeld laat zien dat het leggen van beslag (in welke 

fase dan ook) niet alleen kan leiden tot uitwinning van 

beslag, maar ook het CJIB in een betere onderhandelings

positie brengt om te komen tot inning van de betreffende 

ontnemingsmaatregel.

Project “code 350”

Het CJIB heeft in diverse regio’s in het land direct overleg, 

over de veroordeelden met een openstaande ontnemings

zaak, met de Afpakteams van het OM en politie. Het CJIB 

zoekt deze samenwerking, omdat alles in de opsporing staat 

en valt met de noodzakelijke informatiestroom. Om resultaat 

te halen is informatie nodig. De informatie zit veelal in de 

regio waar de veroordeelde woont of verblijft en er zijn 

diverse manieren om die informatiestroom op gang te brengen. 

Een voorbeeld hiervan is de pilot “code 350” die op dit 

moment loopt in de regio Noord Nederland. Een aantal 

veroordeelden met een openstaande ontnemingsvordering is 

gedeeld met de collega’s van de politie Noord Nederland en 

bij het Arrondissementsparket Noord Nederland. Bij iedere 

staande en aanhouding van deze veroordeelde wordt  

actuele informatie over zijn vermogenspositie doorgegeven 

aan het CJIB. Het CJIB kan met deze nieuwe informatie 

komen tot een betere executiestrategie en zo mogelijk 

komen tot het leggen van executoriaal beslag. 

De resultaten van deze pilot zullen mogelijk leiden tot uit

breiding van deze werkwijze in andere delen van het land.

Samenvattend

Zoals ook al elders in dit themanummer blijkt, is het resul

taat in de executiefase mede afhankelijk van de resultaten en 

inspanningen in de voorafgaande fases. Doeltreffend afpak

ken kan nog meer resultaat opleveren indien de keten nog 

meer gaat samenwerken. Zowel CJIB als FP hebben de wens 

om hierin ervaringen op te doen; zowel in losse individuele 

zaken als breder in een project. In samenspraak met de LEO 

kan door een Afpakteam van het OM contact worden gezocht 

met het CJIB om in de eigen regio initiatieven te ontplooien 

om te komen tot informatieuitwisseling in de executiefase 

om daardoor tot een beter afpakresultaat.

Contactmailadres: boom.executie@om.nl

1 Zie ook tijdschrift aFPakken nr. 83, p. 13. 

2 Zie ook de Instructie Afpakken paragraaf 4.1.

3 Een toelichting op de lijfsdwang volgt ook uit tijdschrift 

aFPakken nr. 81, p. 10. 

4 In de lijn met de wetswijziging van 1 september 2003 is dit 

vaste jurisprudentie van de Hoge Raad; HR 27 maart 2007 

ECLI:NL:HR:2007:AZ7747.

5 Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zal het OM 

alsnog de vordering kunnen aanbrengen om te komen tot 

een onherroepelijke ontnemingsuitspraak.
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Afpakteams en ontnemingsspecialisten

Ontnemingsspecialisten parketten

Helpdesks opsporing

Internationaal afpakken

Vriendelijk verzoek om mutaties op deze lijsten

te mailen naar: afpakken.OM@om.nl

Colofon

aFPakken is het juridische vakblad van het Functioneel Parket 

waarin het thema afpakken en ontnemen van crimineel vermogen 

centraal staat. Het verschijnt minimaal vier maal per jaar.
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