C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
1.

HANDVAT AFDOENING VOERTUIGEN

Praktijkvoorbeelden

Verkeerszaken

o
o
o
o

Label

Voertuig niet toegelaten tot verkeer op de weg
(minibikes, zelfbouwvoertuigen etc.)
Radardetector
Onderdeel bijvoorbeeld snelheidsbegrenzer of
uitlaatdemper
Opgevoerde bromfietsen (bij herhaling)

Waarheidsvinding
en/of
Overig

Als inbeslaggenomen is conform BIJLAGE 2 bij:
o Rijden tijdens ontzegging
o Rijden onder invloed
o Overschrijding maximum snelheid
o Onverzekerd rijden
Gestolen
voertuig

o

o

Voertuig
met relatie
tot nietverkeersfeit

o
o
o

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

Waarde

• (Eis) oahv
• (Eis) vv

Overig

Bromfiets gebruikt bij inbraak/overval
Auto ingezet voor illegaal taxirijden (eigen auto
verdachte of met medeweten eigenaar auto)
Patserauto inbeslaggenomen in het kader van
bestrijding witwassen

actie

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

of

Aangever/eigenaar bekend
(alleen als voertuig geheel origineel is, anders zie
bijzonderheden)
Aangever/eigenaar niet bekend
(alleen als voertuig geheel origineel is, anders zie
bijzonderheden)

→

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Geen afstand:
Met afstand:
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief afdoen
beslag
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor waarheidsvinding,
contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan beoordelaar voorstellen om
te behandelen als oahv
• Machtiging tot vervreemden
→ Aan beoordelaar voorstellen om
te behandelen als vv

vv
oahv

Waarheidsvinding

→ Aan beoordelaar voorstellen om
terug te geven aan derde met
mededeling beslagene
→ Aan beoordelaar voorstellen om te
bewaren t.b.v. derde met
mededeling beslagene OF
• Machtiging tot vervreemden
• Machtiging tot vervreemden

Waarde

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer

• (Eis)
teruggeven
aan derde
• (Eis)
bewaren
t.b.v. derde

→ Aan beoordelaar voorstellen om
terug te geven aan derde c.q.
bewaren t.b.v. derde
→ Aan beoordelaar voorstellen om
te bewaren t.b.v. derde EN
• Machtiging tot vervreemden
afgeven
→ Aan beoordelaar voorstellen om
te behandelen als vv

• (Eis) vv
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
Bijzonderheden

Algemeen
¾ Vatbaar voor inbeslagneming: het voertuig als geheel als ook onderdelen daarvan.
¾ Alleen als demontage van het betrokken onderdeel op zeer eenvoudige wijze kan gebeuren, beperkt de inbeslagneming zich tot dat onderdeel van het voertuig. In
principe dus ‘sleutelen’ alleen bij snelheidsbegrenzer of uitlaatdemper.
¾ Zie BIJLAGE 2 voor de gevallen waarin een voertuig (of onderdelen daarvan) in aanmerking komt voor inbeslagneming.
¾ Voor de waarheidsvinding in het strafrechtelijk onderzoek kan de politie nader onderzoek aan het inbeslaggenomen voertuig verrichten. Indien het hiervoor nodig is
om een afgesloten voertuig open te breken, is de politie hiertoe bevoegd.
¾ Per 1 januari 2010 is de geleidelijstregeling vervallen; voertuigen kunnen nu uitsluitend nog met een KvI worden aangeleverd bij de bewaarder. Zie de beleidsbrief van
het College van procureurs-generaal van 16 november 2009 met kenmerk PaG/O&I/14266.
Registratie op KvI
¾ Het bij het voertuig horende kentekenbewijs én de sleutels van het voertuig worden ook inbeslaggenomen en samen met het voertuig op de KvI verantwoord onder één
nummer.
¾ Als zich in het voertuig losse voorwerpen bevinden die geen relatie hebben met een strafbaar feit (een kinderzitje, paraplu, etc.), worden deze voorwerpen in beginsel
niet in beslag genomen (zie II.4.). Indien voorwerpen worden aangetroffen die wél een relatie met een (ander) strafbaar feit hebben, worden deze apart
inbeslaggenomen en op de KvI verantwoord middels identieke nummers.
Onbekende rechthebbende
¾ De juridische bestemming bewaren t.b.v. de rechthebbende kan samengaan met de beheerbeslissing machtiging tot vervreemden. Het beslag blijft op de opbrengst
rusten.
Omgekatte voertuigen
¾ Een voertuig dat is ‘omgekat’ (voertuigidentificatienummer (VIN) uitgeslepen of gewijzigd) of ‘gekit’ (samengesteld uit gestolen onderdelen) mag in beginsel niet
terugkeren in het handelsverkeer.
¾ Op de KvI vermeldt de politie of de ware identiteit van het ‘omgekatte’ voertuig kon worden vastgesteld en of het voertuig daarmee in aanmerking komt voor
legalisatie (herinslag van het VIN). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).
¾ Een ‘omgekat’ voertuig dat in aanmerking komt voor legalisatie, kan worden teruggegeven of vervreemd om baat onder de voorwaarde dat het voertuig door de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wordt gelegaliseerd. Bij teruggave/verkoop dient de ontvanger aan te tonen dat een afspraak met de RDW is gemaakt voor de
dag waarop het voertuig aan hem wordt overgedragen, en dient de ontvanger een dagkenteken voor het voertuig te hebben dan wel transport voor het voertuig geregeld
te hebben.
¾ Voor een ‘omgekat voertuig dat niet in aanmerking komt voor legalisatie, wordt altijd een machtiging tot vernietigen aan de bewaarder verleend. Dat geldt eveneens
voor een ‘gekit’ voertuig.
Schorsing kenteken/vrijwaringsbewijs
¾ Het OM heeft geen rol bij de schorsing van kentekens of het aanvragen van een vrijwaringsbewijs; de eigenaar moet hiervoor zelf contact opnemen met DRZ en de
RDW.
¾ Als het voertuig nog in opslag staat:
 De eigenaar moet de schorsing zelf bij een postkantoor of online bij de RDW aanvragen. Hiervoor heeft de eigenaar een opslagverklaring van DRZ nodig; deze
kan de eigenaar zelf bij DRZ opvragen.
 Indien de eigenaar de schorsing via het postkantoor aanvraagt, heeft hij hiervoor ook deel 1B (tenaamstellingbewijs) van het kentekenbewijs nodig. Als het
kentekenbewijs ook in beslag is genomen, kan de eigenaar bij het OM om teruggave van het kentekenbewijs verzoeken; een tijdelijke afgifte van het
kentekenbewijs door DRZ enkel voor de aanvraag van de schorsing is niet mogelijk.
 Indien de eigenaar (door bijvoorbeeld detentie) niet in staat is om zelf de schorsing te regelen, kan de eigenaar iemand machtigen om dit voor hem op een
postkantoor te doen.
¾ Als het voertuig reeds door DRZ is verkocht/vernietigd:
 De eigenaar heeft voor de RDW een vrijwaringsbewijs nodig; dit bewijs kan de eigenaar zelf bij de DRZ aanvragen.

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
2.

HANDVAT AFDOENING FIETSEN

Praktijkvoorbeelden

Fiets met
verwijderde
kenmerken

o
o

Label

Fiets waar framenummer uitgeslepen is
Fiets waar chip (datatag) uit is verwijderd

Waarheidsvinding
en/of
Overig

Gestolen fiets

o
o
o
o
o

o

Verdachte
fiets

o
o

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

Verdachte bekent diefstal/heling en aangifte is
aanwezig
Onderzoek aan fiets wijst uit dat fiets gestolen is,
eigenaar is bekend
Verdachte zegt fiets op internet te hebben
gekocht, aangifte van diefstal is aanwezig
Verdachte bekent diefstal/heling maar er is geen
aangifte c.q. eigenaar is niet te achterhalen
Fiets heeft braakschade, verdachte zegt de fiets
op internet te hebben gekocht maar kan dat niet
aantonen, geen aangever bekend
Fiets inbeslaggenomen bij bekende fietsendief/
veelpleger, fiets vertoont slijpsporen, geen
aangifte
Dure fiets zonder braaksporen inbeslaggenomen
bij bekende fietsendief/veelpleger, geen aangifte
Fiets met kapot slot, verdachte heeft geen
gegevens verkoper maar is niet eerder
aangehouden op verdenking van fietsendiefstal of
-heling, geen aangifte

→

actie

vv
oahv

Waarheidsvinding

Waarheidsvinding

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Geen afstand:
Met afstand:
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief afdoen
beslag
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor waarheidsvinding
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan beoordelaar voorstellen om
te behandelen als oahv

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv

→ Aan beoordelaar voorstellen om
terug te geven aan derde met
mededeling beslagene

→ Aan beoordelaar voorstellen om
terug te geven aan derde

• (Eis)
teruggeven
aan derde

→ Beoordelaar vragen of voorwerp
nog nodig is voor waarheidsvinding.
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vervreemden

→ Aan beoordelaar voorstellen om
te bewaren t.b.v. derde EN
• Machtiging tot vervreemden
afgeven

• (Eis)
bewaren
t.b.v. derde

→ Beoordelaar vragen of voorwerp
nog nodig is voor waarheidsvinding.
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Teruggeven aan beslagene

→ Aan beoordelaar voorstellen om
te bewaren t.b.v. derde EN
• Machtiging tot vervreemden
afgeven

• (Eis)
bewaren
t.b.v. derde

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
Bijzonderheden

Algemeen
¾ Indien het vermoeden bestaat dat een fiets gestolen is, controleert de politie of de fiets geregistreerd staat in het landelijk fietsendiefstalregister (in beheer bij de
RDW) en in andere beschikbare systemen.
Registratie op KvI
¾ Op de KvI moet duidelijk zijn aangegeven onder welke omstandigheden de fiets in beslag is genomen en welk onderzoek is verricht om een mogelijke eigenaar te
achterhalen. Braaksporen, slijpsporen, etc. worden in het proces-verbaal gedetailleerd beschreven en zo mogelijk op foto vastgelegd.
Onbekende rechthebbende
¾ De juridische bestemming bewaren t.b.v. de rechthebbende kan samengaan met een beheerbeslissing (machtiging tot vervreemden). Het beslag blijft op de opbrengst
rusten.
Fiets met verwijderde kenmerken
¾ Het is niet wenselijk dat een fiets waarvan de identificerende kenmerken zijn verwijderd (bijvoorbeeld het framenummer is uitgeslepen of de datatag is verwijderd)
terugkeert in het handelsverkeer.
¾ Op de KvI vermeldt de politie of de ware identiteit van de fiets kon worden vastgesteld en of de fiets daarmee in aanmerking komt voor legalisatie door inslag van
een RAI standaard framenummer. Inslag van een RAI-nummer kan alleen worden aangebracht door een Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) die is aan
gesloten bij de landelijke AFAC-organisatie, erkend door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
¾ Een fiets die in aanmerking komt voor legalisatie, kan worden teruggegeven (aan de rechthebbende of de koper te goeder trouw) of vervreemd om baat onder de
voorwaarde dat de fiets door een AFAC wordt gelegaliseerd. Bij teruggave/verkoop dient de ontvanger aan te tonen dat een afspraak met een AFAC is gemaakt voor
de dag waarop de fiets aan hem wordt overgedragen.
¾ Voor een fiets die niet in aanmerking komt voor legalisatie, wordt altijd een machtiging tot vernietigen aan de bewaarder verleend.

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
3.

HANDVAT AFDOENING VALSE/VERVALSTE RIJ- EN KENTEKENBEWIJZEN

Praktijkvoorbeelden

Valse/
vervalste
rij- en
kentekenbewijzen

o

o
o

Label

Origineel rijbewijs waarin door de
(on)rechtmatige houder wijzigingen zijn
aangebracht (bijvoorbeeld fotovervanging of
wijziging persoonsgegevens)
Totaal vals rij- of kentekenbewijs (reproductie
van bestaand document of fantasiedocument)
Rij- of kentekenbewijs dat is afgegeven op
grond van verstrekte valse gegevens

Waarheidsvinding
en/of
Overig

Rijbewijs gebruikt door een ander dan de houder
Gestolen kentekenbewijs

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de OM-beslagmedewerker)
Geen afstand
Met afstand
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief
afdoen beslag
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan de beoordelaar
voorstellen om te
behandelen als oahv
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Teruggeven aan houder (mits te goeder trouw) of uitgevende
instantie

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv

Door derden
gebruikte
echte rij- en
kentekenbewijzen

o
o

Bijzonderheden

Algemeen
¾ Er is geen sprake van een strafrechtelijke inbeslagneming bij vordering tot overgifte en inneming van een rijbewijs op grond van de artikelen 160, 161 en 164 van de
Wegenverkeerswet. De politie levert ingevorderde of ingenomen rijbewijzen in bij de invorderende instantie.
¾ Een inbeslaggenomen document maakt geen deel uit van het proces-verbaal. Van elk inbeslaggenomen document wordt een (kleuren-)kopie gemaakt ten behoeve
van het dossier.
¾ Een kentekenbewijs dat samen met het voertuig inbeslaggenomen is, blijft in de opslag bij het inbeslaggenomen voertuig. Zie ook 3. Handvat afdoening voertuigen.
Bewaarder
¾ De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW, Postbus 30000, 9640 RA Veendam) fungeert als bewaarder voor inbeslaggenomen Nederlandse en buitenlandse
vervalste en valse rij- en kentekenbewijzen.
Onderzoek
¾ De regiodeskundige van de politie onderzoekt de echtheid/valsheid, zo nodig in samenwerking met de RDW. Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. De
regiodeskundige maakt op basis hiervan proces-verbaal van bevindingen op, waarna de KvI wordt aangepast.
¾ Na afronding van het onderzoek draagt de regiodeskundige van de opsporingsinstantie de valse/vervalste rij- en kentekenbewijzen in het Regionaal Beslaghuis over
aan het OM voor een beheerbeslissing.
¾ Wanneer het document voor onderzoek naar de RDW is gezonden, kan overdracht van het document aan de bewaarder (RDW) administratief plaatsvinden.
Teruggave echte documenten
¾ Rij- en kentekenbewijzen die niet vals of vervalst zijn maar waarvan het niet mogelijk of wenselijk is om deze aan de houder terug te geven (bijvoorbeeld omdat de
houder niet bereikbaar of overleden is, of omdat het document onleesbaar is geworden), worden aan de uitgevende instantie teruggegeven via art. 116 Sv (teruggave
aan derde). Ook de teruggave aan de houder zelf wordt geregeld via de RDW, o.a. omdat in de tussentijd een vervangend document aan de houder afgegeven kan
zijn. In een begeleidende brief geeft de politie duidelijk aan wat de reden is voor verzending van het document naar de RDW.

Waarheidsvinding

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer

• (Eis) teruggeven
aan derde
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
4.

AFDOENING VALSE/VERVALSTE REIS- EN VERBLIJFSDOCUMENTEN

Praktijkvoorbeelden

Valse/vervalste
reis- en verblijfsdocumenten

o

o

o
o
Door derden
gebruikte echte
reis- en verblijfsdocumenten

Bijzonderheden

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

o
o

Label

Origineel paspoort of vreemdelingendocument
waarin door de (on)rechtmatige houder
wijzigingen zijn aangebracht
Totaal vals identiteitsdocument geschikt voor
grensoverschrijding (reproductie van bestaand
document of fantasiedocument)
Gestolen paspoort dat valselijk is opgemaakt
Visum dat op grond van onjuiste gegevens of
onbevoegd is afgegeven
Origineel paspoort gebruikt door een ander
dan de houder (o.a. look-alike)
Gestolen blanco buitenlands paspoort bestemd
voor vervalsing

Waarheidsvinding
en/of
Overig

Waarheidsvinding

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de OM-beslagmedewerker)
Geen afstand
Met afstand
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief
afdoen beslag
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan de beoordelaar
voorstellen om te
behandelen als oahv
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Teruggeven aan houder (mits te goeder trouw) of uitgevende
instantie

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv

• (Eis) teruggeven
aan derde

Algemeen
¾ Een inbeslaggenomen reis- en verblijfsdocument maakt geen deel uit van het proces-verbaal. Van elk inbeslaggenomen document wordt een (kleuren)kopie
gemaakt ten behoeve van het dossier.
Bewaarder
¾ De Koninklijke Marechaussee, District Schiphol, Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID, Postbus 7577, 1118 ZH Luchthaven Schiphol)
fungeert als bewaarder voor inbeslaggenomen Nederlandse en buitenlandse valse, vervalste en/of blanco reis- of verblijfsdocumenten.
Onderzoek
¾ De regiodeskundige van de politie onderzoekt de echtheid/valsheid, zo nodig (meestal) in samenwerking met het ECID. Van het onderzoek wordt rapport
opgemaakt. De regiodeskundige maakt op basis hiervan proces-verbaal van bevindingen op, waarna de KvI wordt aangepast.
¾ Voor de routing van inbeslaggenomen (valse/vervalste) reis- en verblijfsdocumenten geldt het beleid zoals opgenomen in de brief van het College van
procureurs-generaal van 17 augustus 2007, kenmerk PaG/HB/11919.
¾ Na afronding van het onderzoek draagt de regiodeskundige van de opsporingsinstantie de valse/vervalste reis- en verblijfsdocumenten in het Regionaal
Beslaghuis over aan het OM voor een beheerbeslissing.
¾ Wanneer het document voor onderzoek naar het ECID is gezonden, kan overdracht van het document aan de bewaarder (ECID) administratief plaatsvinden.
Teruggave echte documenten
¾ Reis- en verblijfsdocumenten die niet vals of vervalst zijn maar waarvan het niet mogelijk of wenselijk is om deze aan de houder terug te geven (bijvoorbeeld
omdat de houder niet bereikbaar of overleden is), worden via de ECID aan de uitgevende instantie teruggegeven via art. 116 Sv (teruggave aan derde). Ook de
teruggave aan de houder zelf wordt geregeld via het ECID, o.a. omdat in de tussentijd een vervangend document aan de houder afgegeven kan zijn. In een
begeleidende brief geeft de politie duidelijk aan wat de reden is voor verzending van het document naar het ECID.
→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
5.

HANDVAT AFDOENING VALSE/VERVALSTE BRONDOCUMENTEN M.B.T. IDENTITEIT/NATIONALITEIT/HUWELIJKSE STAAT/HOEDANIGHEID HOUDER
Beslissing feitelijke afdoening
Juridische
(voor de OM-beslagmedewerker)
bestemming
(voor de
Praktijkvoorbeelden
Label
Geen afstand
Met afstand
OMBeheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief
beoordelaar)
afdoen beslag
o Originele geboorteakte waarin door de
Valse/vervalste
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
(on)rechtmatige houder wijzigingen zijn
brondocumenten
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
Waarheidsvinding o Zo ja:
aangebracht
o Totaal valse huwelijksakte / overlijdensakte
• Deponeren
en/of
(reproductie van bestaand document of
o Zo nee:
fantasiedocument)
• (Eis) oahv
• Machtiging tot
→ aan de beoordelaar
Overig
o Gestolen diploma dat valselijk is opgemaakt
vernietigen
voorstellen om te
o Bewijs van ongehuwdzijn dat op grond van onjuiste
behandelen als oahv
gegevens of onbevoegd is afgegeven
o Identiteitskaart / binnenlands paspoort gebruikt door
Door derden
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
een ander dan de houder (o.a. look-alike)
gebruikte echte
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting.
o Gestolen blanco nationaliteitsbewijs bestemd voor
brondocumenten
o Zo ja:
vervalsing
Waarheidsvinding • Deponeren
o Zo nee:
• (Eis)
• Teruggeven aan houder (mits te goeder trouw) of
teruggeven
uitgevende instantie
aan derde
Algemeen
Bijzonderheden
¾ Een inbeslaggenomen brondocument maakt geen deel uit van het proces-verbaal. Van elk inbeslaggenomen document wordt een (kleuren)kopie gemaakt ten
behoeve van het dossier.
Bewaarder
¾ De Immigratie- en Naturalisatiedienst Bureau Documenten (IND-BD, Postbus 7025, 8007 HA Zwolle) fungeert als bewaarder voor inbeslaggenomen
Nederlandse en buitenlandse valse, vervalste, en/of blanco brondocumenten.
Onderzoek
¾ De regiodeskundige van de politie onderzoekt de echtheid/valsheid, zo nodig (meestal) in samenwerking met IND-BD. Van het onderzoek wordt rapport
opgemaakt. De regiodeskundige maakt op basis hiervan proces-verbaal van bevindingen op, waarna de KvI wordt aangepast.
¾ Na afronding van het onderzoek draagt de regiodeskundige van de opsporingsinstantie de valse/vervalste brondocumenten in het Regionaal Beslaghuis over aan
het OM voor een beheerbeslissing.
¾ Wanneer het document voor onderzoek naar IND-BD is gezonden, kan overdracht van het document aan de bewaarder (IND-BD) administratief plaatsvinden.
Teruggave echte documenten
¾ Brondocumenten m.b.t. identiteit, nationaliteit, huwelijkse staat en/of hoedanigheid van de houder die niet vals of vervalst zijn maar waarvan het niet mogelijk
of wenselijk is om deze aan de houder terug te geven (bv. houder niet bereikbaar of overleden), worden via IND-BD aan de uitgevende instantie teruggegeven
via art. 116 Sv (teruggave aan derde). Ook de teruggave aan de houder zelf wordt geregeld via IND-BD o.a. omdat in de tussentijd een vervangend document
aan de houder afgegeven kan zijn. In een begeleidende brief geeft de politie duidelijk aan wat de reden is voor verzending van het document naar IND-BD.
Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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6.

HANDVAT AFDOENING VALS/VERVALST GELD
Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Praktijkvoorbeelden

o

Valse/vervalste bankbiljetten

Label

Waarheidsvinding
en/of

o
Bijzonderheden

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

Overig

Valse/vervalste munten

Geen afstand
Beheerbeslissing

Met afstand
Beslagbeslissing = definitief afdoen
beslag

→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor waarheidsvinding,
contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan de beoordelaar voorstellen
om te behandelen als oahv

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv

Valse/vervalste bankbiljetten
Bewaarder
¾ De Nederlandse Bank (DNB) is aangewezen als bewaarder van inbeslaggenomen valse/vervalste bankbiljetten. Dit betreft zowel eurobiljetten als vreemde
valuta.
Onderzoek
¾ De regiodeskundige van de politie onderzoekt de echtheid/valsheid, zo nodig in samenwerking met DNB. Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. De
regiodeskundige maakt op basis hiervan proces-verbaal van bevindingen op, waarna de KvI wordt aangepast.
¾ Als er tactisch forensisch onderzoek (vingerafdrukken, DNA, drugssporen etc.) nodig is aan een (aantal) valse/vervalste bankbiljetten, dan wordt een (aantal)
bankbiljetten afgesplitst van de partij voor onderzoek.
¾ Na afronding van het onderzoek draagt de regiodeskundige van de opsporingsinstantie de valse/vervalste bankbiljetten in het Regionaal Beslaghuis over aan het
OM voor een beheerbeslissing.
¾ Wanneer valse/vervalste bankbiljetten voor onderzoek naar DNB zijn gezonden, kan overdracht van de biljetten aan de bewaarder (DNB) administratief
plaatsvinden.
Valse/vervalste munten
Bewaarder
¾ De Koninklijke Nederlandse Munt / het Nationaal Analyse Centrum voor Munten (KNM/NACM) is aangewezen als bewaarder van inbeslaggenomen vals
muntgeld. Dit betreft zowel euromunten als vreemde valuta.
Onderzoek
¾ De KNM/NACM onderzoekt de echtheid/valsheid van euromunten. Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. De regiodeskundige van de politie maakt op
basis hiervan proces-verbaal van bevindingen op, waarna de KvI wordt aangepast. Het onderzoek naar de echtheid/valsheid van buitenlandse munten wordt door
KNM/NACM overgedragen aan het NACM van het betreffende land.
¾ Na afronding van het onderzoek draagt de regiodeskundige van de opsporingsinstantie de valse/vervalste munten in het Regionaal Beslaghuis over aan het OM
voor een beheerbeslissing.
¾ Wanneer het vals muntgeld voor onderzoek naar de KNM/NACM is gezonden, kan overdracht van het muntgeld aan de bewaarder (KNM/NACM )
administratief plaatsvinden.

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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7.

HANDVAT AFDOENING LEVENDE DIEREN

Praktijkvoorbeelden

Gevaarlijke
dieren

o
o
o
o
o

Verwaarloosde
dieren

o
o
o

Label

Hond die een mens of dier heeft gebeten
Agressieve hond die eerder een mens of dier heeft
gebeten
Hond waarmee is gedreigd of die is opgehitst
Hond die niet is aangelijnd na door B&W afgegeven
aanlijn- en muilkorfgebod
(Niet beschermde) gifslangen, spinnen en
schorpioenen
Woonhuis met een groot aantal katten, zonder water
Sterk vermagerde paarden
Zwaar vervuilde duiventil

Waarheidsvinding
en/of
Overig
Waarheidsvinding
en/of

Wilde dieren

Bijzonderheden

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Geen afstand
Met afstand
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief
afdoen beslag
→ Beoordelaar vragen of dier nog nodig is voor waarheidsvinding
(bv. gedragstest of contra-expertise)
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan beoordelaar voorstellen
om te behandelen als oahv
→ Beoordelaar vragen of dier
terug kan naar beslagene OF
• Machtiging tot vervreemden

→ Aan beoordelaar voorstellen
om te behandelen als vv

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv
• (Eis) vv

Waarde
Uit het wild gevangen (beschermde) inheemse dieren,
→ Aan beoordelaar voorstellen → Aan beoordelaar voorstellen
zoals merels, vos, etc.
om
om machtiging af te geven
o In strijd met vangstquota gevangen paling
Overig
• Prijs te geven OF
• Tot prijsgeven OF
o (Beschermde) uitheemse dieren, zoals aapjes, slangen,
• (Eis) vv
• Te behandelen als vv
• Tot vervreemden om niet
schildpadden, krokodillen, koraal, etc.
Algemeen
¾ Een dier wordt alleen inbeslaggenomen als er geen andere manier is om de verboden gedraging op te heffen. Voordat tot inbeslagneming wordt overgegaan,
overlegt de opsporingsinstantie met de officier van justitie.
Registratie bij inbeslagneming
¾ Op de KvI moet zijn aangegeven onder welke omstandigheden het dier in beslag is genomen en wat de gezondheidstoestand van het dier is.
¾ Van de inbeslaggenomen dieren dienen een gedetailleerde beschrijving (denk ook aan chip, tatoeage en oormerk) en foto’s te worden gemaakt ten behoeve van het
dossier.
Bewaarder
¾ De Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit fungeert als bewaarder voor dieren.
¾ De opsporingsambtenaar meldt de inbeslagneming van levende dieren direct aan bij de DR, tel: 070 – 378 6380.
¾ Met het oog op het dierenwelzijn is het onwenselijk om een dier lang in opslag te houden. Na inbeslagneming overleggen OM en bewaarder zo spoedig mogelijk
over een geschikte machtiging tot prijsgeven of tot vervreemden om niet of om baat.
Bijtincidenten en verwaarlozing
¾ Na inbeslagneming van een hond wegens bijten wordt in beginsel een gedragstest aangevraagd via DR. De beslagmedewerker overlegt hier zo spoedig mogelijk
over met de beoordelaar en vraagt de gedragstest onmiddellijk aan.
¾ Indien uit een deskundigenrapport en/of een eerdere mutatie (van bijvoorbeeld eerdere bijtincidenten) blijkt dat een inbeslaggenomen dier agressief of gevaarlijk is,
o

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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wordt in beginsel een machtiging tot vernietigen afgegeven tenzij er nog contra-expertise verwacht wordt.
Verwaarloosde dieren worden door de DR opgevangen in opslaglocaties waar de dieren kunnen herstellen. Deze dieren kunnen (in de meeste gevallen) vervolgens
worden herplaatst of verkocht. Hiervoor wordt door het OM een machtiging tot vervreemden om baat of om niet gegeven.
¾ Indien de verwachting bestaat dat beslagene in de toekomst in staat zal zijn om de dieren wél adequaat te verzorgen, kan in overleg met de beoordelaar een
opdracht tot teruggave worden gegeven.
Wilde dieren
¾ Uit het wild gevangen (beschermde) inheemse dieren worden, voor zover mogelijk, teruggeplaatst in de natuur. Het OM geeft de DR zo spoedig mogelijk een
machtiging tot prijsgeven (uitzetten in de natuur) of vervreemden om niet (plaatsing bij stichting/dierentuin).
¾ (Beschermde) uitheemse dieren kunnen niet worden teruggeplaatst in de natuur maar moeten worden opgevangen bij gespecialiseerde stichtingen en dierentuinen.
Deze dieren worden door de DR ondergebracht in hiervoor geschikte opvangplaatsen. Hiervoor geeft het OM aan de DR zo spoedig mogelijk een machtiging tot
vervreemden om niet.
¾

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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8.

HANDVAT AFDOENING WAPENS EN MUNITIE

Praktijkvoorbeelden

Vuurwapens (cat.
II+III)

o
o
o

Munitie (cat. II+III)

o

Explosieven (cat. II)
Overige wapens
(cat. III)
Voorwerpen geschikt
tot weerloosmaken
(cat. II)
Ongewenste nietvuurwapens (cat. I)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nepwapens (cat. I)

o

Wapens met
verboden handeling
(bv. dragen) (cat. IV)
Niet-verboden
voorwerpen die als
wapen zijn gebruikt
(cat. IV)

o
o
o
o
o

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

o

Label

Militaire wapens, zoals volautomatische vuurwapens
Pistolen, revolvers en geweren
Vuurwapens die uiterlijk gelijken op iets anders dan een
wapen (bijvoorbeeld schietballpoint of schietend
mobieltje)
Granaten, patroonmagazijn voor volautomatische
wapens
Kogel-, hagel-, knal-, gaspatronen
Handgranaten, mijnen
Staven springstof, molotov-cocktails
Alarmpistolen
Werpmessen
Stroomstootwapen
Peperspray,
Traangasspuitbusje
Stiletto’s, valmessen, vlindermessen
Opvouwbare messen langer dan 28cm en/of met 2
snijkanten
Boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren,
vilmessen, ballistische messen, geluiddempers
Katapulten, pijl/pijlpunt voorzien van snijdende delen
Geheime blanke wapens die uiterlijk gelijken op iets
anders dan een wapen (bijvoorbeeld degen in
wandelstok)
Speelgoedwapens, nabootsingen van explosieven en
lucht-, gas- of veerdrukwapens geschikt voor bedreiging
Zwaarden, degens, bajonetten, sabels
Wapenstokken
Harpoenen, kruisbogen
Honkbalknuppels, bakstenen gebruikt bij rellen
Kapotte flessen, (gewone) messen gebruikt bij
bedreiging
Fietsketting voorhanden bij voetbalwedstrijd
→

actie

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Geen afstand
Met afstand
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing =
definitief afdoen beslag

vv
oahv

Waarheidsvinding
en/of

→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor
waarheidsvinding, contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
• Zo nee:
•

Machtiging tot
vernietigen

→ Aan beoordelaar
voorstellen om te
behandelen als oahv

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

• (Eis) oahv

Overig

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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Wapens waarvoor
papieren niet in orde
zijn

o
o
o
o
o

Bijzonderheden

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

Wapens van sportschutters, jagers waarvan vergunning
is verlopen
Een geërfd wapen
Startpistolen voor sportwedstrijden waarvoor geen
vergunning is aangevraagd
Noodsignaalmiddelen die in strijd met de
vergunningsvoorwaarden is gebruikt
Wapen waarvoor doorvoerpapieren niet in orde zijn

Waarheidsvinding
en/of
Overig

C. Handvatten voor afdoening standaardbeslag
→ Met beoordelaar overleggen of afgewacht moet
worden tot papieren in orde gebracht zijn
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• (Eis) oahv
• Machtiging tot
→ Aan beoordelaar
vernietigen
voorstellen om te
behandelen als oahv

Algemeen
¾ Vatbaar voor inbeslagneming zijn wapens, wapentoebehoren en munitie.
¾ Van inbeslaggenomen wapens, wapentoebehoren en munitie dient een beschrijving en een foto te worden gemaakt ten behoeve van het dossier. De
beschrijving bij vuurwapens dient minimaal te bevatten: merk, type, kleur, wapennummer, kaliber.
¾ Dit afdoeningshandvat ziet niet op het geval van beslagneming van een historisch wapen of een wapenverzameling historische wapens en/of
wapentoebehoren. In deze gevallen is altijd maatwerk nodig.
Bewaarder
¾ Inbeslaggenomen wapens en munitie worden na onderzoek bewaard door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). (Formeel is het Korps
Landelijke Politiediensten ex artikel 1, aanhef en onder e, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen de bewaarder; het Besluit wordt op dit punt
aangepast.)
¾ De vtsPN fungeert als bewaarder voor wapens, voorwerpen die als wapens zijn gebruikt en munitie tot en met kaliber .50 (niet explosief).
¾ Munitie van een groter kaliber, munitie met een explosieve lading en (andere) explosieven worden geborgen door het Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EOD, Gutenbergweg 10, 4104 BA Culemborg, 0345 – 54 33 00).
Vuurwapens
¾ Binnen 24 uur na inbeslagname wordt per inbeslaggenomen vuurwapen een KvI opgemaakt. Alle vuurwapens worden door de opsporingsinstantie voorzien
van een uniek Sporen Identificatie Nummer (SIN); het SIN wordt op de KvI vermeld (en t.z.t. door het OM geregistreerd in Compas/GPS).
¾ Binnen 24 uur na inbeslagname wordt het wapen samen met de KvI aangeleverd bij het Regionaal Bureau Wapens en Munitie (RBWM)/expertisepunt.
¾ Bij het RBWM wordt het wapen onderzocht (herkomstonderzoek, hulsbodemonderzoek en, indien nodig, forensisch onderzoek). Het onderzoeksrapport van
het RBWM wordt vervolgens samen met de KvI aan het OM voorgelegd.
¾ Vuurwapens worden binnen 30 dagen na inbeslagneming aangeboden aan een OM-beslagmedewerker die op het RBWM een (beheer)beslissing neemt. Dit
geldt ook voor wapens die nog (forensisch) onderzocht moeten worden; vuurwapens mogen alleen met toestemming van het OM langer dan 30 dagen bij de
politie (in dit geval het RBWM) bewaard worden.
¾ Voordat de OM-beslagmedewerker een afdoeningbeslissing neemt ten aanzien van vuurwapens, controleert de OM-beslagmedewerker of ten aanzien van het
vuurwapen alle onderzoeken zijn verricht.
¾ De beslissing tot deponeren of vernietigen wordt door de OM-beslagmedewerker (schriftelijk/digitaal) zowel aan de politie (het RBWM) als aan de bewaarder
(de VtsPN) doorgegeven.
¾ Zie de beleidsbrief van het College van procureurs-generaal van 13 november 2009 met kenmerk PAG/HB/14244 en de 'het rapport processen beslag' (te
raadplegen via het intranet van het OM en PolitieKennisNet).

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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9.

HANDVAT AFDOENING GEGEVENSDRAGERS
Praktijkvoorbeelden

Strafbare
inhoud

Nietstrafbare
inhoud

Bijzonderheden

Label

Beslissing feitelijke afdoening
(voor de beslagmedewerker)
Geen afstand:
Met afstand:
Beheerbeslissing
Beslagbeslissing = definitief afdoen
beslag
→ Beoordelaar vragen of voorwerp nog nodig is voor waarheidsvinding,
contra-expertise of tonen op zitting
o Zo ja:
• Deponeren
o Zo nee:
• Machtiging tot vernietigen
→ Aan de beoordelaar voorstellen
om te behandelen als oahv

Juridische
bestemming
(voor de
OMbeoordelaar)

Computer / gsm met kinderporno
WaarheidsDvd met dierenporno
vinding
Computer met schaduwboekhouding
Computer met kwaadaardige software
en/of
Memorystick met auteursrechtelijk beschermd
werk
• (Eis) oahv
Overig
o Cd(-rom) met beelden kennelijk bestemd of
bruikbaar voor terroristische doeleinden
o Mobiele telefoon met gegevens over bel- of
→ Aan beoordelaar voorstellen om
→ Aan beoordelaar voorstellen om
• (Eis) terugWaarheidsmailverkeer van verdachte
terug te geven of aan beslagene
geven aan
•
Terug
te
geven
of
aan
beslagene
vinding
o TomTom met GPS-gegevens over verplaatsingen
of aan derde met mededeling
derde c.q.
of aan derde c.q. bewaren t.b.v.
van verdachte
beslagene OF
bewaren
derde
OF
en/of
o Computer met (bedrijfs)administratie
t.b.v. derde
• Machtiging tot
• Te behandelen als vv
o Memorystick of IPod met persoonlijke
•
(Eis) vv
vernietigen/vervreemden
Overig/Waarde
bestanden, gegevensbestanden, foto’s e.d.
Algemeen
¾ De onder praktijkvoorbeelden genoemde gegevensdragers zijn niet de enige gegevensdragers. Het is onmogelijk om ze allemaal te vermelden. Elk voorwerp waarop
gegevens/data kunnen worden opgeslagen is aan te merken als een gegevensdrager. (Houd technische innovaties in de gaten!)
¾ De mogelijkheid bestaat dat dure apparatuur met gegevens erop inbeslaggenomen is uitsluitend vanwege de waarde (bijvoorbeeld in het kader van vervolging ter zake
van witwassen). Dan is de apparatuur weliswaar technisch een gegevensdrager, maar vanuit het perspectief van de opsporing niet.
¾ Een gegevensdrager wordt in beslag genomen vanwege de gegevens die erop staan. Een gegevensdrager zonder strafbare inhoud kan teruggegeven worden als:
a. het ten behoeve van het onderzoek mogelijk is om een kopie van de gegevens te maken én
b. de gegevensdrager zelf niet vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer of voor verbeurdverklaring én
c. er geen tactisch forensisch onderzoek (vingerafdrukken, DNA etc.) nodig is aan de gegevensdrager.
¾ Wanneer teruggave van een gegevensdrager zonder strafbare inhoud niet mogelijk is, kan in veel gevallen een machtiging tot vernietiging worden gegeven. Dat geldt
bijvoorbeeld voor mobiele telefoons, die dermate snel “verouderen” dat vervreemding geen redelijke opbrengst oplevert.
Bewaarder
¾ In het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen is geen specifieke instantie aangewezen als bewaarder van gegevensdragers. Op grond van artikel 1, aanhef en onder h,
van het Besluit is daarmee Domeinen Roerende Zaken de aangewezen bewaarder en de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van opdrachten en
machtigingen van het OM. Dat geldt ook voor gegevensdragers die kinderporno bevatten.
Images / kopieën
¾ Een gegevensdrager waarop door de opsporingsinstantie een image / kopie van gegevens is geplaatst, is geen inbeslaggenomen voorwerp maar een werkdocument ten
behoeve van de opsporing. Het OM neemt hierover geen beslissingen.
Registratie op KvI
¾ Inbeslaggenomen toebehoren bij een gegevensdrager (bijv. een beeldscherm, een toetsenbord, een muis) wordt apart benoemd op de KvI.
o
o
o
o
o

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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¾ Een computernetwerk met toebehoren wordt geregistreerd per voorwerp, dus bijvoorbeeld: 9 computers en 52 cd(-rom)s. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt
tussen voor onttrekking vatbare onderdelen en andere onderdelen, wanneer die andere onderdelen kunnen worden afgesplitst (bijvoorbeeld ter teruggave of ter
verbeurdverklaring, denk aan een computerkast). Zie ook de Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b WvSr).
¾ Afgesplitste onderdelen worden apart vermeld op de KvI.
Verzoeken tot teruggave en verstrekking van kopieën
¾ Een gegevensdrager met illegale inhoud is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer: het bezit van deze gegevensdrager is in strijd met de wet. Dit geldt ook in het geval
een gegevensdrager behalve illegale inhoud ook legale inhoud heeft.
¾ Verzoeken om (gedeeltelijke) schoning en/of teruggave van een geschoonde gegevensdrager en verzoeken om “teruggave” (lees: afgifte van een kopie) van legale
bestanden die zich bevinden op een gegevensdrager met illegale bestanden, worden niet ingewilligd. Het is technisch niet mogelijk om op eenvoudige, snelle wijze te
onderscheiden tussen legale en illegale bestanden. De inspanning die moet worden verricht om dit onderscheid te maken, staat niet in verhouding tot de belangen van de
beslagene. Het is de beslagene aan te rekenen dat legale en illegale bestanden op een en dezelfde gegevensdrager staan (zie Rb Maastricht 21 februari 2008, LJN
BC5445).
Bij zwaarwegende belangen kan worden overwogen een kopie van een legaal bestand te verstrekken. Dat is alleen aan de orde als het bestand eenvoudig te traceren is:
er moet bijvoorbeeld specifiek worden aangegeven in welke directory het bestand staat.
¾ Onderdelen van een gegevensdrager die geen gegevens kunnen bevatten en horen bij de gegevensdrager (bijvoorbeeld de computerkast) zijn vatbaar voor
verbeurdverklaring. Deze onderdelen worden in beginsel niet teruggegeven aan de beslagene. Aan familieleden of andere belanghebbenden kunnen deze onderdelen
worden teruggegeven als sprake is van een zwaarwegend belang.

Legenda:
◦
standaardgeval
•
beslissing

→

actie

vv
oahv

verbeurdverklaring / verbeurd verklaard
onttrekking aan het verkeer / onttrokken aan het verkeer
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