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Wijziging van de bepalingen betreffende verbeurd-
verklaring en inbeslagneming 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de bepalingen betreffende verbeurd-
verklaring en inbeslagneming. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 29 Juli 1955. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de bepalingen 
betreffende verbeurdverklaring en inbeslagneming dienen te 
worden herzien; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht: 

A. In artikel 9, eerste lid, onder b, 3°, wordt in plaats van 
„voorwerpen" gelezen: „voorwerpen en vorderingen". 

B. Artikel 33 wordt gelezen als volgt: 
„De straf van verbeurdverklaring kan worden opgelegd 

bij oplegging van een hoofdstraf en bij toepassing van een 
der artikelen 38 en 39. 

Zij kan ook worden opgelegd in plaats van hoofdstraf, 
tenzij op het feit gevangenisstraf van meer dan zes jaren is 
gesteld.". 

C. Artikel 33bis wordt vervangen door drie artikelen, lui-
dende als volgt: 

„Artikel 33a. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn: 
a. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen en vor-

deringen, die geheel of grotendeels door middel van of uit de 
baten van het strafbare feit zijn verkregen; 

b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan; 
c. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of 

voorbereid; 
d. voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het 

misdrijf is belemmerd; 
e. voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf zijn ver-

vaardigd of bestemd; 
voor zover de onder b—e genoemde voorwerpen tijdens het 

begaan van het feit toebehoorden aan de veroordeelde, aan een 
persoon door wiens opzet of schuld zij zich in verkeerde han-
den bevonden, of aan een persoon die geen bekende verblijf-
plaats in Nederland heeft. 

Artikel 33b. In de verbeurdverklaring van een voorwerp 
is begrepen die van de verpakking, waarin het zich bevindt, 
tenzij de rechter het tegendeel bepaalt. 

Artikel 33c. Bij de verbeurdverklaring van inbeslaggeno-
men voorwerpen kan de rechter een geldelijke tegemoetkoming 
verlenen. 

De rechter bepaalt, aan wie het bedrag der tegemoetkoming 
wordt uitbetaald; zulks Iaat ieders recht op dit bedrag onver-
let" . 
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