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Wijziging van de bepalingen betref jende verbeurd-
verklaring en inbeslagneming 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Algemene beschouwingen 

§ 1. Tweeërlei overwegingen hebben de ondergetekende 
geleid tot het ter hand nemen van het ontwerpen van dit wets-
voorstel. 

Ten eerste trok het reeds lange tijd de aandacht, dat de 
bijzondere strafwetten dikwijls bepalingen bevatten, waarbij 
in enig opzicht wordt afgeweken van de algemene regeling der 
verbeurdverklaring, zoals die is neergelegd in artikel 33 van het 
Wetboek van Strafrecht. Het kan niet ontkend worden, dat 
deze afwijkingen veelal voorzien in behoeften der praktijk; 
doch men moet in dit opzicht tweeërlei gevallen onderscheiden. 

Somtijds heeft de afwijkende bepaling betrekking op een 
aspect van de verbeurdverklaring, dat juist voor de in die 
bijzondere wet behandelde materie van meer dan gewoon 
belang is. Het is duidelijk, dat in zulk een geval de afwijkende 
bepaling in de bijzondere wet volkomen op haar plaats is en 
dat aan overbrenging naar het wetboek niet mag worden 
gedacht. 

In andere gevallen kan men wel zeggen dat de wenselijk-
heid tot afwijking van artikel 33 van het wetboek bestond, 
doch vindt die wenselijkheid haar grond minder in de aard 
der bijzondere materie, dan in het tekortschieten van het wet-
boek ten opzichte van de huidige inzichten en behoeften op 
het punt van verbeurdverklaring in het algemeen. Men vindt 
dan ook dikwijls in bijzondere wetten, welke op zeer uiteen-
lopende materies betrekking hebben, gelijkluidende of althans 
naar de inhoud congruente afwijkingen van de regelen van het 
wetboek, en het is te voorzien dat deze zich in toekomstige 
bijzondere strafwetten zullen blijven vermenigvuldigen, tenzij 
artikel 33 van het wetboek zelf gewijzigd wordt. 

Omdat nu het in bijzondere wetten neerleggen van afwij-
kingen van de laatstgenoemde soort onze wetgeving in hoge 
mate onoverzichtelijk maakt, is spoedige herziening van het 
Wetboek van Strafrecht als een veel verkieslijker weg te be-
schouwen. Soortgelijke overwegingen pleiten voor een her-
ziening van het Wetboek van Strafvordering op het punt der 
inbeslagneming, welke met de verbeurdverklaring nauw ver-
band houdt. 

De andere der in aanhef dezes bedoelde gronden is ge-
legen in het feit, dat het thans geldende recht met betrekking 
tot de verbeurdverklaring en inbeslagneming ten dele nog steeds 
is neergelegd in een tweetal bezettingsregelingen, namelijk het 
Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van 
Justitie van 1 October 1941 betreffende verbeurdverklaring 
(Verordeningeublad 190'1941) en het Besluit verbeurdverklaar-
de en in beslag genomen voorwerpen XVerordeningenblad 142/ 
1942). Dit is een hoogst ongewenste toestand, niet alleen uit een 
oogpunt van principiële liquidatie van alle bezettingsregelingen, 
doch ook omdat de inhoud van deze besluiten, als van zovele 
uit de bezettingstijd, op verscheidene punten te ver gaat. Daar-
tegenover staat, dat op andere punten deze bezettingsregelingen 
in zodanige practische behoeften voorzien, dat het niet ver-
antwoord is ze vervallen te verklaren zonder tevens het Ne-
derlandse recht zodanig aan te passen dat het eveneens aan de 
genoemde behoeften der practijk kan beantwoorden. 
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§ 2. Beide in § 1 genoemde feiten — de snelle vermenig-
vuldiging der leges speciales en het lange leven van de be-
zettingsregelingen — zijn derhalve te herleiden tot één enkele 
grond, namelijk dat de bepalingen der Wetboeken ten aanzien 
van de onderhavige materie niet in alle opzichten aan de huidige 
eisen voldoen. En dit laatste behoeft geen veVwondering te baren. 
Aan het stelsel van het Wetboek van Strafrecht liggen namelijk 
nog ten grondslag de beginselen van het in 1880 aangehangen 
strafstelsel, hetwelk streefde naar een „peine unique", de vrij-
heidsstraf; de vermogensstraffen van geldboete en verbeurdver-
klaring waren in deze gedachtengang slechts hulpmiddelen, waar-
aan niet te veel waarde mocht worden gehecht, opdat de 
„peine unique"' niet als zodanig in gevaar zou komen. Enige 
decennia later is voor de geldboete een moderner regeling tot 
stand gebracht, terwijl onlangs ook de grondslagen van de 
vrijheidsstraf aan de meer moderne inzichten zijn aangepast. 
Ten aanzien van de verbeurdverklaring is een zodanige moder-
nisering echter tot dusver aan de bijzondere wetten overgelaten. 

§ 3. Dat de tijd voor een nieuwe regeling van de verbeurd-
verklaring en inbeslagneming thans rijp mag heten, blijkt mede 
uit de aandacht welke daaraan is besteed door de Nederlandse 
Juristenvereniging, van welker vergadering het strafrechtelijke 
deel in 1948 was gewijd aan de verbeurdverklaring (prae-
adviseurs Mrs. W. P. Bakhoven en M. A. van Rijn van 
Alkemade) en in 1954 aan de teruggave van inbeslaggenomen 
voorwerpen (praeadviseurs Mrs. A. Boekwinkel en F. Hol-
lander). De praeadviezen en discussies hebben een vruchtbare 
bijdrage tot de voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp 
gevormd. 

§ 4. Een punt van overweging heeft uitgemaakt, in hoe-
verre ook het economische, het fiscale en het militaire straf-
en strafprocesrecht in de herziening moesten worden betrok-
ken. De bedoeling daarbij was niet, deze onderdelen van het 
recht in elk opzicht gelijk te trekken met het commune straf- en 
strafprocesrecht — hetgeen immers niet dan tot schade der 
op de bijzondere gebieden geldende eisen zou kunnen geschie-
den — doch na te gaan, in hoeverre er gronden tot gelijktrek-
king aanwezig waren. 

Met betrekking tot het economische straf- en strafprocesrecht 
is deze weg inderdaad gekozen. Er bestaat op dit gebied een 
moderne codificatie in de Wet op de economische delicten 
(Stb. K 2 5 8 ) , waarvan de meeste bepalingen ingegeven' zijn 
door de bijzondere eisen van de handhaving der economische 
wetgeving en dan ook niet in aanmerking komen voor over-
neming in de wetboeken. Niettemin kunnen enkele artikelen 
van genoemde wet thans worden geschrapt, wijl een gelijke of 
betere regeling van hun materie in het wetboek wordt opge-
nomen. 

Het militaire straf- en strafprocesrecht op overeenkomstige 
wijze aan te vatten, leek op dit ogenblik niet doelmatig, wijl dit 
nog niet als het economische een algemene en systematische 
herziening heeft ondergaan, waaraan het evenzeer behoefte 
heeft. In afwachting van deze algehele herziening lijkt het niet 
geraden, in de militaire wetgeving een incidentele wijziging, die 
wetstechnisch vrij ingrijpend zijn zou, aan te brengen. 
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Hetzelfde geldt voor een deel van de fiscale wetgeving, 
namelijk de wetten op de invoerrechten en accijnzen en de 
Waarborgwet. 

Artikel I 

A en C. De voorgestelde artikelen 9 en 33a Strafrecht 
noemen de voor verbeurdverklaring vatbare zaken. Het huidige 
artikel 33 kent verbeurdverklaring van „voorwerpen, den ver-
oordeelde toebehorende, door middel van misdrijf verkregen of 
waarmede het misdrijf opzettelijk is gepleegd"; daarnaast ver-
meldt het ten overvloede de mogelijkheid dat in bijzondere 
strafbepalingen verbeurdverklaring ter zake van schuldmis-
drijven en overtredingen wordt bedreigd. 

In de bijzondere wetten der laatste decennia bestaat een uit-
gesproken neiging om de gevallen, waarin verbeurdverklaring 
mogelijk is, te verruimen. Daarnaast ziet men, dat de huidige 
rechtspraak aan artikel 33 van het Wetboek in sommige op-
zichten een ruimere draagwijdte toekent dan oudere jurispru-
dentie. Uit deze ontwikkeling van wetgeving en rechtspraak kan 
men aflezen, dat een behoefte aan ruimere mogelijkheden van 
verbeurdverklaring tegenwoordig wordt gevoeld; en wel in meer 
dan één opzicht. 

Ten eerste heeft de hoogste rechter uitgemaakt, dat ook 
een voorwerp, dat de delinquent heeft gekocht voor het door 
misdrijf verkregen geld, kan worden verbeurdverklaard. 

Bekend is het „bontjas-arrest" van 22 Juli 1947 (N.J. nr. 
482) hetwelk betrekking had op een distributiedelict. In de 
geest van dit arrest werd enige jaren later t.a.v. het economisch 
strafrecht uitdrukkelijk in de wet vastgelegd, dat niet alleen de 
rechtstreeks bij het delict betrokken zaken, doch ook „de voor 
die zaken in de plaats tredende tegenwaarde" kunnen worden 
verbeurdverklaard '(Wet op de economische delicten, Stb. K 
258, artikel 7, eerste lid, onder d en e). Inmiddels heeft de 
Hoge Raad bij beschikking van 2 Juni 1953 (N.J. nr. 534) in 
een niet-economische strafzaak overwogen: 

„dat . . . . krachtens art. 33 Sr. verbeurdverklaring mogelijk 
is van den veroordeelde toebehorende voorwerpen, door 
middel van misdrijf verkregen, en hieronder zijn te verstaan 
niet enkel voorwerpen die rechtstreeks door misdrijf werden 
verkregen, doch eveneens voorwerpen die in de plaats zijn ge-
treden van hetgeen rechtstreeks door misdrijf werd verkregen; 

dat aan zulk een verbeurdverklaring ook niet in den weg 
staat, dat — zoals hier zou zijn geschied — het voorwerp wel 
voor een belangrijk gedeelte doch niet geheel werd betaald met 
van misdrijf afkomstig geld;". 

Deze beslissing van de Hoge Raad leidt tot een resultaat dat 
de ondergetekende alleszins rationeel en bevredigend voorkomt. 
Daarom wordt voorgesteld, de leer van de Hoge Raad thans 
op ondubbelzinnige wijze in het Wetboek vast te leggen, door 
in artikel 33a, onder a, ook te noemen de voorwerpen en vor-
deringen (b.v. banksaldi), verkregen uit de baten van het straf-
bare feit. 

Ten tweede gaat zowel de wetgever als de rechter steeds ver-
der in de richting van verbeurdbaarheid van voorwerpen „met 
betrekking tot welke" het strafbare feit is gepleegd, b.v. het ver-
valste stuk, de clandestien ingevoerde goederen enz. Verbeurd-
verklaring van deze zaken ligt ook voor de hand, wijl zij even 
nauw bij het strafbare feit betrokken zijn als de instrumenta 
delicti en bovendien veelal een onrechtmatige verrijking ver-
tegenwoordigen voor de delinquent. Artikel 33a, onder b, komt 
aan deze behoefte tegemoet, terwijl onder c (laatste woord), 
d en e enige andere aan de instrumenta delicti verwante cate-
gorieën van voorwerpen worden genoemd, welker verbeurdver-
klaring in de praktijk wenselijk is gebleken. 

Een derde punt is de uitbreiding van de verbeurdverklaring 
tot buiten het geval van opzettelijk gepleegd misdrijf. Men 
stuit bij dit laatste op een ontwikkeling van het recht, die vooral 
in het strafrecht van de bijzondere wetten zijn invloed heeft 
doen gelden. Het gebruik en het beheer van bepaalde voor-
werpen is in toenemende mate tot onderwerp van wettelijke 
regeling geworden. Hieruit valt te verklaren, dat de wetgever 
er reeds in tal van gevallen toe is overgegaan de verbeurd-

verklaring ook buiten de gevallen van opzet en schuld mogelijk 
te maken, terwijl de Hoge Raad het opzet-criterium van artikel 
33 Strafrecht bovendien ruimer interpreteert dan vroeger (men 
vergelijke het arrest van 25 April 1950, N.J. nr. 618, met dat 
van 16 April 1917, N.J. blz. 577, W. 10117). Nog verder ging 
de bezettingsregeling van 1 Octobe'r 1941, die in alle gevallen 
van vernietiging practisch ook verbeurdverklaring mogelijk 
maakt. De ervaring leerde nu dat deze vergaande regeling in de 
praktijk soms door de rechter werd aangegrepen om sanction-
nerend tegen het gebruik van voorwerpen te kunnen optreden, 
ook buiten de gevallen waarin verbeurdverklaring mogelijk 
was: voornamelijk bij ernstige verkeersovertredingen heeft de 
justitie naar dit middel gegrepen. De ondergetekende meent, dat 
de besproken bezettingsregeling zal moeten verdwijnen. Hij 
meent anderzijds dat niet die vormen van toepassing daarvan, 
waaraan gezonde behoefte blijkt te bestaan, onmogelijk moeten 
worden gemaakt. In acht genomen daarbij de hierboven aan-
geduide ontwikkeling van het strafrecht in de bijzondere wetten 
acht hij het wenselijk de algemene regeling der verbeurdver-
klaring ook in dit opzicht te verruimen. In het voorgestelde 
artikel 33a wordt de mogelijkheid van oplegging onder a, h 
en c uitgebreid tot alle strafbare feiten, onder d en e tot alle 
misdrijven. 

In de vierde plaats wordt voorgesteld aan de verbeurdver-
klaring uitbreiding te geven in die zin, dat niet wordt vastge-
houden aan de eis, dat de voorwerpen aan de veroordeelde toe-
behoren. Zoals in ander verband reeds is opgemerkt, is het 
gebruik van bepaalde voorwerpen in toenemende mate onder-
werp van regeling geworden. In sommige gevallen heeft de wet-
gever het zelfs nodig geoordeeld te bepalen dat, indien een met 
de wet strijdig gebruik werd geconstateerd, verbeurdverklaring 
imperatief zou volgen, ongeacht of de voorwerpen aan de ver-
oordeelde toebehoren. Verbeurdverklaring, zij het facultatief, 
indien de voorwerpen aan een ander dan de veroordeelde toe-
behoren, kennen voorts enkele bijzondere wetten alsmede het 
economisch strafrecht. In de Wet op de economische delicten 
worden daarbij de rechten van de derde te goeder trouw uit-
drukkelijk beschermd. Het algemene strafrecht kan het gebruik 
maken van voorwerpen, ook indien zij aan anderen dan de 
veroordeelde toebehoren, evenmin onverschillig laten. In zeer 
sprekende gevallen kan de rechter zich thans behelpen met de 
mogelijkheid" van vernietiging of, sinds 1941, met voor var-
nietiging in de plaats tredende verbeurdverklaring. Deze vorm 
van verbeurdverklaring is mogelijk ten aanzien van elk voor-
werp, dat onder artikel 354 Strafvordering valt, volkomen on-
geacht aan wie het toebehoort. Ook hier heeft een denaturatie 
van de maatregel van artikel 354 Strafvordering dus geleid tot 
een aanmerkelijke uitbreiding van de mogelijkheid van ver-
beurdverklaring. 

De ondergetekende is van mening, dat deze uitbreiding voor 
een groot deel te niet moet worden gedaan, namelijk voor 
zover betreft de voorwerpen, toebehorend aan bona fide derden. 
Indien zodanige voorwerpen intrinsiek gevaarlijk zijn, kan dit 
reden zijn voor een maatregel als vernietiging of onschadelijk-
making, maar nimmertot een verkapte of openlijke verbeurd-
verklaring. 

Echter niet alle derden, wier goederen tot een delict worden 
misbruikt, zijn ten aanzien van dat feit te goeder trouw te 
achten. Dat het ter beschikking stellen van voorwerpen, die 
gewoonlijk tot het plegen van strafbare feiten worden ge-
bruikt, kan grenzen aan medeplichtigheid, behoeft geen betoog. 
Evenmin behoeft toelichting het geval, waarin het strafbare 
feit bestaat in een ongeoorloofde handel in goederen, welker 
eigenaar zich de diensten van de dader heeft verzekerd, terwijl 
hij zelf zorgde buiten schot te blijven. Vele smokkelzaken 
geven hiervan een voorbeeld. Daarnaast valt nog te denken 
aan de mogelijkheid, dat de eigenaar, gezien de persoonlijkheid 
van degene aan wie hij zijn goed ter beschikking stelde, wel 
moest weten dat het risico groot was, dat deze het zou gaan 
misbruiken. Zo b.v. de garagehouder, die een auto verhuurt 
aan een persoon, die kennelijk onder invloed van sterke drank 
verkeert. 
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In al deze gevallen zou het uitblijven van verbeurdverklaring 
onbevredigend zijn. Er blijkt dus wel, dat de straf van ver-
beurdverklaring niet beperkt kan blijven tot de gevallen, waar-
in de voorwerpen aan de veroordeelde toebehoren. In de slot-
alinea van artikel 33a wordt daarom voorgesteld, verbeurdver-
klaring der onder b—e genoemde voorwerpen ook mogelijk te 
maken, voor zover zij toebehoorden aan een persoon, door 
wiens opzet of schuld zij in verkeerde handen waren. 

Daarnaast noemt die slotalinea nog een ander geval. Het is 
immers niet uitgesloten dat verdachte zich er op zal beroepen, 
dat de voorwerpen, die b.v. wegens verboden vervoer bij hem 
inbeslaggenomen zijn, toebehoren aan een medecontractant, 
wiens naam of althans wiens adres hem niet bekend zijn. Wan-
neer deze persoon zich in de loop van het strafgeding niet als 
eigenaar komt melden of op een andere wijze wordt opge-
spoord, kan het ook zonder nader bewijs van zijn kwade trouw 
volkomen verantwoord zijn de goederen verbeurd te verklaren. 
De laatste woorden van artikel 33a maken zulks mogelijk. 

De ondergetekende meent dat de rechter door de gekozen 
redactie zich zal zien genoopt, er in zijn uitspraak uitdrukkelijk 
rekenschap van te geven, dat en waarom hij in een bepaald 
geval termen voor verbeurdverklaring aanwezig acht, hoewel 
het voorwerp niet aan de veroordeelde toebehoorde. De bona 
fide eigenaar blijft aldus buiten schot; voorzoveel nodig ver-
krijgt hij bij artikel 5526 Strafvordering, voorgesteld in artikel 
II, onder O, van dit ontwerp, een bijzonder rechtsmiddel om 
tegen een ten onrechte uitgesproken verbeurdverklaring op te 
komen. 

De ondergetekende vertrouwt, dat aldus de naar huidig 
recht bestaande, en sinds de bezettingsmaatregel van 1 October 
1941 vrijwel onbeperkte, mogelijkheid van verbeurdverklaring 
van niet aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen, zal 
worden teruggedrongen binnen engere, maar nu dan ook vol-
komen gerechtvaardigde grenzen. 

Er doen zich vaak gevallen voor, dat de justitie gegronde 
redenen heeft bepaalde voorwerpen liever niet in handen van 
de delinquent te zien blijven, terwijl anderzijds het verlies 
van de vermogenswaarde dier zaken een onevenredig hoge 
straf ware voor zijn vergrijp. Met het oog op deze gevallen 
wordt in artikel 33c voorgesteld, de mogelijkheid te openen 
van verbeurdverklaring met gehele of gedeeltelijke vergoeding 
der waarde. De rechter beveelt de uitbetaling der vergoeding aan 
degene die, summier bezien, de door de verbeurdverklaring in 
zijn vermogen getroffen persoon lijkt. Uiteraard heeft dit bevel 
niet de kracht van een burgerlijke uitspraak over de eigendom. 

B. In het eerste lid van het voorgestelde artikel 33 is mede 
de stof der bestaande artikelen 33, derde lid, en 33bis ver-
werkt; met dien verstande, dat voortaan bij „teruggave aan de 
ouders" ook wegens andere dan douane-delicten verbeurdver-
klaring zal kunnen worden toegepast. 

Het tweede lid van het ontwerp-artikel bepaalt, dat ver-
beurdverklaring ook in plaats van een hoofdstraf kan worden 
uitgesproken. Wel wordt in artikel 9 de verbeurdverklaring 
genoemd onder de „bijkomende straffen"; maar er zijn ge-
vallen, waarin de rechter geen behoefte gevoelt aan het op-
leggen van een vrijheidsstraf of een geldboete, doch juist in 
de verbeurdverklaring het meest aangewezen correctiemiddel 
ziet. De praktijk redt zich dan, door de hoofdstraf tot het 
minimum te beperken. Het is evenwel doelmatiger en ook 
waardiger de mogelijkheid te openen, dat in zodanig geval de 
hoofdstraf geheel achterwege kan blijven. Hiertoe strekt het 
voorgestelde tweede lid. Een uitzondering wordt daarin echter 
gemaakt voor de zeer zware feiten, bij welke, ingevolge ar-
tikel 24, derde lid, ook geldboete niet de plaats der op het feit 
gestelde gevangenisstraf in kan nemen. 

D. Ter beperking van nodeloze vervangende hechtenis 
wordt voorgesteld, het derde lid van artikel 34 in dier voege 
te wijzigen, dat ingeval van niet-uitlevering van een verbeurd-
verklaard voorwerp, de waarde daarvan evenals een geldboete 
kan worden verhaald op het vermogen of de inkomsten van de 
veroordeelde. Deze wijze van tenuitvoerleggen was tot dus-

verre niet toegestaan met betrekking tot verbeurdverklaring. In 
de gevallen, waarin men een geldboete verhaald zou hebben op 
vermogen of inkomsten, moest men, wanneer het een verbeurd-
verklaring betrof, dus reeds overgaan tot het ultimum reme-
dium, de vervangende hechtenis, hetgeen noch voor de schat-
kist, noch voor een doelmatige bestraffing de meest gewenste 
oplossing is. Daarom wordt thans het derde lid van artikel 23 
(vermogensexecutie „indien de omstandigheden zulks toela-
ten") van toepassing verklaard voor het geval van niet-betaling 
van het bedrag, dat op grond van verbeurdverklaring verschul-
digd is. 

E. Ook onder de werking der gewijzigde wetboeken, zullen 
verbeurdverklaarde voorwerpen in de regel worden verkocht. 
Er kunnen evenwel redenen zijn, zulks niet te doen. Sommige 
voorwerpen kan de Staat voordeliger zelf gebruiken. Voorts 
kan de Staat door verbeurdverklaring voorwerpen van zodanige 
aard in handen krijgen, dat verkoop als onwenselijk ware te 
beschouwen en in de praktijk dan ook achterwege blijft, b.v. 
valse munt, inbrekerswerktuigen enz. De administratie moet 
zodanige verbeurdverklaarde voorwerpen kunnen vernietigen of 
in studieverzamelingen opnemen. Verbeurdverklaarde vorde-
ringen moet zij kunnen innen. 

In het algemeen kan men dus zeggen, dat door de verbeurd-
verklaring de overheid de vrije beschikking over het goed 
moet verkrijgen, zonder plicht tot verkoop. Het verbeurdver-
klaarde goed zelf, en niet zijn „opbrengst" komt in dit stelsel 
dus ter beschikking van de Staat. In verband hiermede dient de 
redactie van artikel 35 Strafrecht zodanig gewijzigd te worden, 
dat daarin niet meer van,.opbrengsten van verbeurdverklarin-
gen" wordt gesproken. 

F. In verband met de voorgestelde herziening van de alge-
mene regeling der verbeurdverklaring, kunnen zowel uit het 
bijzondere deel van het wetboek, als uit de bijzondere straf-
wetten een aantal bepalingen als overbodig worden geschrapt, 
die op bepaalde delicten de straf van verbeurdverklaring stel-
len. Wat het wetboek betreft, zijn dit de artikelen 96, derde lid, 
97a, tweede lid, 175, derde lid, 223, tweede lid, 234, tweede 
lid, 254, tweede lid, 326bis, tweede lid, en 440, tweede lid. 

Twee dezer bepalingen, namelijk de tweede leden der arti-
kelen 223 en 234, zijn imperatief geredigeerd; zij verplichten 
de rechter tot het uitspreken van de verbeurdverklaring. Gezien 
de aard van de voorwerpen, waarover het gaat, is het begrij-
pelijk, dat men zodanige imperatieve bepalingen in het wetboek 
heeft opgenomen. Nodig is het evenwel niet, aangezien de 
verbeurdverklaring ook in deze gevallen zeer wel aan de pru-
dentie van de rechter kan worden overgelaten. De onderge-
tekende is van mening, dat in een modern Wetboek van Straf-
recht gefixeerde strafposities niet passen. Daarom worden ook 
de genoemde twee bepalingen ter vervallenverklaring voorge-
dragen. 

G. Doortrekking van de onder F verdedigde lijn zou in-
houden, dat ook artikel 214bis uit het wetboek werd geschrapt. 
Zulks is evenwel niet mogelijk, aangezien artikel 11 van het 
verdrag van 20 April 1929 ter bestrijding van de valse munterij 
de confiscatie van de hier bedoelde voorwerpen dwingend 
voorschrijft. Deze bepaling dient daarom gehandhaafd te 
blijven, doch de redactie moet worden aangepast aan die van 
artikel 33a. 

Artikel II 
A, H en L. Naast de verbeurdverklaring bestaat er be-

hoefte aan een andere figuur, die er bepaalde rechtsgevolgen 
mede gemeen heeft, doch niet het karakter van een straf 
draagt. Ter toelichting van deze maatregel, welke in het ont-
werp wordt aangeduid als „onttrekking aan het verkeer", moge 
het volgende worden opgemerkt. 

Er zijn voorwerpen die naar hun aard bestemd zijn om 
delicten mede te plegen, zoals valse muntstempels, valse mun-
ten, pornografie, verboden jachtmiddelen of vistuigen enz. 
Andere voorwerpen kunnen slechts door zeer bepaalde per-
sonen of onder zeer bepaalde omstandigheden worden gebruikt 
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op een wijze, die rechtens en maatschappelijk toelaatbaar is, 
b.v. opium, bepaalde inbrekerswerktuigen, zware wapens, pant-
serauto's enz. 

Wanneer zodanige voorwerpen onder een onbevoegde zijn 
inbeslaggenomen en er geen aanleiding is ze bij wijze van straf 
verbeurd te verklaren, is het nochtans ongewenst ze na afloop 
van de procedure terug te geven. In zodanig geval moet er 
voor de overheid een mogelijkheid bestaan de voorwerpen te 
vernietigen of er op zodanige wijze over te beschikken, dat zij 
niet wederom in onbevoegde handen geraken. Denkbaar is, dat 
degene, onder wie zij zijn inbeslaggenomen, alsdan een schade-
vergoeding ontvangt. 

Dit niet-teruggeven van gevaarlijke goederen kan naar het 
thans geldende recht op verschillende wijzen worden bereikt. 
Allereerst kan het geschieden, dat een rechter zodanige voor-
werpen, hoewel daartoe uit geen ander oogpunt indicatie be-
staat, nochtans verbeurd verklaart. De wetgever kan voorts een 
dergelijke uitbreiding van het instituut der verbeurdverklaring 
in de hand werken door verbeurdverklaring van zodanige voor-
werpen, ook wanneer zij niet aan een schuldige toebehoren, 
mogelijk te maken of zelfs imperatief te stellen. In dit verband 
kan worden gewezen op de artikelen 2l4bis en 223, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel X 4 der Kieswet, 
artikel 5, eerste lid, tweede volzin, der Absintwef, artikel 393, 
vierde lid, der Invaliditeitswet, artikel 8, tweede lid, der Wet 
op de sera en vaccins en artikel 10 der Opiumwet. 

Naast deze gevallen waarin de verbeurdverklaring eigenlijk 
meer maatregel dan straf is, kent het Nederlandse recht dan 
nog de zuivere maatregel van artikel 354 Strafvordering, de 
„vernietiging of onbruikbaarmaking". Deze kan door de rech-
ter worden toegepast wanneer hij geen termen voor verbeurd-
verklaring • aanwezig acht, noch de wet hem tot verbeurdver-
klaring dwingt. 

De maatregel van artikel 354 Strafvordering is in zoverre 
de koninklijke weg, dat zij geen straf noemt wat in wezen een 
maatregel is. Een schaduwzijde is echter, dat genoemd artikel 
alle voorwerpen, waarop het wordt toegepast, doemt ter des-
tructie. Dit kan onder omstandigheden onoeconomisch zijn. Er 
kunnen immers voorwerpen bij zijn, van welke de overheid 
zelf of aan bepaalde controle onderworpen particulieren een 
gepast gebruik zouden kunnen maken. Daarom is het wen-
selijk, de maatregel van artikel 354 te vervangen door een, 
welke tot zodanig gebruik althans de mogelijkheid openlaat. De 
naam „vernietiging of onbruikbaarmaking" ware hiervoor niet 
meer toepasselijk te achten. Het ontwerp kiest de term „ont-
trekking aan het verkeer". 

Wil een dergelijke maatregel niet kunnen uitgroeien tot een 
verkapte straf, zoals de vernietiging onder de vigueur van ver-
ordening 190/1941, dan dient hij zorgvuldig te worden be-
perkt tot voorwerpen, die niet slechts in handen van de be-
trokken delinquent, doch in handen van het publiek in het 
algemeen gevaarlijk zijn (artikel 119a, laatste alinea). Ander-
zijds moet er ook enig verband bestaan tussen de voorwerpen 
en het feit, waarop de verdenking betrekking heeft (artikel 
119a, onder a—e, corresponderend met artikel 33a Sr., onder 
a—e). De voorwerpen behoeven evenwel niet aan de schul-
dige toe te behoren. 

Anders dan de verbeurdverklaring, wordt de onttrekking aan 
het verkeer beperkt tot inbeslaggenomen voorwerpen. Bij ver-
beurdverklaring van een niet-inbeslaggenomen voorwerp wordt 
een deel van het doel der straf — namelijk het toebrengen van 
leed — toch in ieder geval bereikt, al was het maar door exe-
cutie op het vermogen of door vervangende hechtenis. Bij de 
onttrekking van voorwerpen aan het verkeer, welke immers 
geen leed beoogt, zouden deze subsidiaire executiemogeIijk-
heden geen zin hebben. Zij behoort dus alleen te worden uit-
gesproken met betrekking tot voorwerpen, welke het staats-
gezag daadwerkelijk in zijn macht heelt. 

De onttrekking aan het verkeer wordt bevolen door de rech-
ter, hetzij bij de uitspraak (ontwerp-artikel 354), hetzij bij een 
afzonderlijke beschikking (ontwerp-artikel 119). Er wordt dus 
ook de gelegenheid geschapen, voorwerpen aan het verkeer te 
onttrekken, wanneer er helemaal geen uitspraak wordt gedaan, 

bijv. wanneer de dader onbekend of overleden of om een 
andere reden niet te berechten is. 

B. Men zou in artikel 99, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering een tegenstelling kunnen lezen tussen inbeslag-
neming en vrijwillige afgifte. In het stelsel van dit Wetboek 
(zie b.v. artikel 134) kan echter ook vrijwillige afgifte van een 
voorwerp, dat voor de strafvordering van belang geacht wordt, 
niet anders resulteren dan in inbeslagneming. Voorgesteld 
wordt, de tekst van artikel 99, eerste lid, in die geest te ver-
duidelijken. 

C. De artikelen 103 en 115 kunnen vervallen in verband 
met het voorgestelde onder O. Het derde lid van artikel 105 
kan vervallen in verband met het voorgestelde onder D. 

D. Volgens de huidige wetsbepalingen worden inbeslag-
genomen voorwerpen in beginsel overgebracht naar de griffie. 
Het is echter duidelijk, dat zulks ten aanzien van sommige 
voorwerpen practisch ondoenlijk is, zodat men reeds lang voor 
de oorlog zijn toevlucht heeft moeten nemen tot het inrichten 
van bewaarplaatsen, die geacht worden een verlengstuk van de 
griffie te zijn. Bovendien heeft in 1942 het Besluit verbeurdver-
klaarde en in beslag genomen voorwerpen (Verordeningenblad 
142/1942) het beginsel van overbrenging naar de griffie ten 
aanzien van de meeste soorten van goederen terzijde gesteld, 
zodat het nog slechts van toepassing is op geld en deviezen, 
diamanten en voorwerpen van edel metaal, wapenen, motor-
voertuigen, en drukwerken, alsmede zodanige voorwerpen, 
welke niet geschikt zijn om door een andere autoriteit te wor-
den verkocht. Alle overige inbeslaggenomen voorwerpen be-
rusten ingevolge deze bezcttingsregeling niet meer onder de 
griffier, doch onder bijzondere gemachtigden. Als zodanig zijn 
voor de sector der voedselvoorziening aangewezen de provin-
ciale voedselcommissarissen en voor de overige goederen de 
zogenaamde abego. 

Het behoeft geen betoog, dat de genoemde bezettingsregeling. 
als alle bezettingsregelingen, ten spoedigste uit het Nederlandse 
recht dient te verdwijnen. Uit de inhoud van dat besluit zal 
echter zeker moeten worden overgenomen de mogelijkheid om 
met de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen verschil-
lende autoriteiten te belasten al naar gelang in verband met de 
aard van die voorwerpen het meest doelmatig is. Als algemene 
aanduiding voor alle ambtenaren of diensten, die in den ver-
volge met de bewaring van inbeslaggenomen goed zullen wor-
den belast, wordt in artikel 116 de term „bewaarder" inge-
voerd. 

Het aanwijzen van de bewaarder der inbeslaggenomen voor-
werpen, worde overgelaten aan de Kroon, ten einde gemakke-
lijk te kunnen worden aangepast aan de behoeften van de prak-
tijk en aan de inwendige organisatie van de overheidsdienst. 
Het zal wellicht doelmatig zijn, verschillende bewaarders aan te 
wijzen voor verschillende soorten van goederen. In de eerste 
plaats gaan de gedachten uit naar aanwijzing van de dienst der 
Domeinen. 

E. Reeds artikel 29 van de wet van 18 April 1876 (Stb. 
66) tot vaststelling der tarieven van gerechtskosten in straf-
zaken opent de mogelijkheid, dat inbeslaggenomen voorwerpen 
in afwachting van het eindvonnis worden verkocht met rechter-
lijke machtiging. Volgens het reeds genoemde Besluit verbeurd-
verklaarde en in beslag genomen voorwerpen, is voor grote cate-
gorieën van goederen een zodanige machtiging niet eens meer 
nodig om tot de verkoop te kunnen geraken. Het is duidelijk, 
dat de regeling van dit punt noch in een tarief voor gerechts-
kosten, noch in een bezettingsmaatregel thuishoort, doch in het 
Wetboek van Strafvordering. 

Ook het in afwachting van het eindvonnis vernietigen of 
prijsgeven van voorwerpen, o.a. het loslaten van dieren, thans 
incidenteel geregeld in b.v. de Mollen-, Egels- en Kikvorsenwet 
(Stb. 1917, 706), ware in het wetboek te regelen. 

Het voorgestelde artikel 117 noemt naast het vervreemden, 
vernietigen en prijsgeven ook nog het bestemmen van de voor-
werpen tot een ander doel dan het onderzoek. 

Voor al deze handelingen eist het voornoemde artikel een 
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machtiging, die ingeval van onmiddellijk bederf of gevaar kan 
worden verleend door het openbaar ministerie, in andere ge-
vallen door het gerecht. Wat de laatstgenoemde groep van 
gevallen betreft, denke men aan goederen die bij opslag zou-
den bederven of aanmerkelijk in waarde verminderen, of voor 
welker bewaring kosten zouden moeten worden gemaakt die in 
geen verhouding staan tot hun waarde. 

F. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het 
voorgestelde artikel 117A, kunnen o.m. waarborgen worden 
gegeven voor het verkrijgen van een voldoende opbrengst bij 
verkoop. Ook kan voorgeschreven worden, dat goederen van 
enige waarde vóór hun vernietiging of prijsgeving op een be-
paalde wijze moeten worden getaxeerd. 

G en K. Met betrekking tot de teruggave van inbeslag-
genomen voorwerpen, die niet worden verbeurdverklaard, 
doen zich verschillende moeilijkheden voor. De bestaande rege-
ling is vervat in de artikelen 118 en 353 Strafvordering. Laatst-
genoemd artikel geeft een soepele voorziening, doch alleen met 
betrekking tot stukken van overtuiging. Ten aanzien van de 
overige inbeslaggenomen voorwerpen bepaalt slechts artikel 
118, dat zij moeten worden teruggegeven aan degene onder wie 
zij zijn inbeslaggenomen; met name in geval de strafzaak af-
loopt zonder einduitspraak. Men kan zich afvragen, wat er 
met deze voorwerpen moet gebeuren, indien er wel een eind-
vonnis gevallen is. Men neemt aan dat zij met overeenkomstige 
toepassing van artikel 118 door het openbaar ministerie moeten 
worden teruggegeven aan degene, bij wie zij zijn inbeslaggeno-
men (H.R. 7 Oct. 1947, N.J. 1948 nr 43). 

Tegen de bestaande toestand kan men nu allereerst het be-
zwaar aanvoeren, dat de wet een volkomen ongemotiveerd 
onderscheid maakt tussen stukken van overtuiging en andere 
inbeslaggenomen voorwerpen. In de voorgestelde regeling der 
teruggave wordt allereerst dit onderscheid opgeheven, doordat 
nergens meer afzonderlijk over stukken van overtuiging wordt 
gesproken. 

Vervolgens kan men zich afvragen, aan welke persoon de 
inbeslaggenomen voorwerpen dienen te worden teruggegeven. 
De rechter heeft op dit punt ingevolge artikel 353 reeds een 
ruime mate van vrijheid; het openbaar ministerie kan daaren-
tegen de voorwerpen alleen teruggeven aan hem, bij wie zij 
inbeslaggenomen zijn. Nu is, afgezien van de vraag welk gezag 
hierover moet beslissen, teruggave van de voorwerpen aan de 
beslagene niet in alle gevallen wenselijk; b.v. wanneer aan 
degene, die juist ter zake van diefstal veroordeeld is, het ge-
stolene wederom ter hand moet worden gesteld door de over-
heid. Dit kan niet anders dan een eigenaardige indruk maken 
en wordt ook door de betrokkenen zelf niet verwacht, zodat 
zij in de praktijk veelal gemakkelijk zijn te bewegen tot afstand 
van het voorwerp ten behoeve van de rechtmatige eigenaar. In-
tussen is het ongewenst dat men hierbij van de goede wil van 
de veroordeelde afhankelijk is. Er bestaat behoefte aan een 
wettelijke bepaling, krachtens welke inbeslaggenomen voor-
werpen kunnen worden teruggegeven aan degene, aan wie 
zij door het strafbare feit zijn onttrokken, in plaats van aan 
degene, onder wie zij zijn inbeslaggenomen. Dit spreekt voor-
al zeer sterk in eenvoudige zaken, b.v. een fietsendiefstal 
welke door de verdachte bekend is. Het is niet meer dan redc-
lijk, dat de bestolene dan terstond en zonder veel formaliteiten 
zijn rijwiel terugkrijgt. Ook buiten het geval waarin het voor-
werp door een strafbaar feit aan de rechthebbende onttrokken 
is, bestaat behoefte aan een eenvoudige regeling. Dit geval van 
teruggave kan zich b.v. voordoen indien een huurauto, waar-
van de bestuurder dronken was, als stuk van overtuiging in 
beslag wordt genomen. Hoewel de auto dan niet door een 
strafbaar feit aan zijn eigenaar onttrokken is, is het ongewenst 
dat hij wordt teruggegeven aan de delinquent die hem op zo 
onwenselijke wijze, wellicht tegen de bedoeling van de eigenaar, 
heeft gebruikt. 

Intussen moet de strafrechtelijke autoriteit, die met de terug-
gave belast wordt, niet worden gedwongen bij de vervulling 
zijner taak op de stoel van de burgerlijke rechter te gaan zitten. 

Het strafproces is er uiteraard niet op berekend, na voldoende 
hoor en wederhoor der betrokken personen een uitspraak te 
geven in eigendoms- of bezitskwestics. Het gaat er slechts om 
dat de strafrechter (c.q. het openbaar ministerie), als hij in de 
noodzaak verkeert een inbeslaggenomen zaak terug te geven, 
zulks doet op een wijze, die op het eerste gezicht redelijk en 
maatschappelijk niet onverantwoord is. De ondergetekende 
meent niet dat het mogelijk is hiervoor een vast systeem op te 
stellen, zoals door de praeadviseurs der Nederlandse Juristen-
vereniging, overigens in verschillende richting, is gepoogd. Aan 
de met de toepassing der bepalingen belaste autoriteiten zal in 
deze een zekere vrijheid van handelen moeten worden verleend. 
Dit betekent tevens, dat voor zover deze toepassing niet in 
handen van de rechter mocht worden gelegd, er althans de 
mogelijkheid van een beklag bij de rechter zal moeten worden 
geschapen (Artikel II, onder O). 

Beëindiging van de inbeslagneming vóór het einde der straf-
zaak is ingevolge de huidige wet slechts mogelijk na een be-
zwaarschrift ingevolge artikel 103. De wet kent geen mogelijk-
heid dat de justitie inbeslaggenomen voorwerpen eigener be-
weging vóór het vonnis teruggeeft wijl zij niet nodig blijken 
of niet meer nodig zijn om de zaak tot klaarheid te brengen, 
of wijl het niet meer in de bedoeling ligt hun verbeurdverkla-
ring of vernietiging te vorderen. Hierdoor zouden de betrok-
kenen bij strikte toepassing nodeloos lang van het genot der 
voorwerpen verstoken worden gelaten, waardoor zij soms aan-
zienlijke schade zouden kunnen lijden. Hoewel de praktijk voor 
schrijnende gevallen meestal wel een oplossing heeft gegeven, 
waarvan zelfs sommige schrijvers verdedigen dat zij een wette-
lijke grondslag niet ontbeert, is een wettelijke regeling op dit 
punt gewenst. 

Men moet dus onderscheiden tussen teruggave der voorwer-
pen vóór, bij en eventueel na de einduitspraak. De eerstge-
noemde ware over te laten aan het openbaar ministerie, met 
een mogelijkheid van beklag bij de rechter. Voor zover de voor-
werpen niet vóór de einduitspraak worden teruggegeven, ware 
als meest wenselijke oplossing te beschouwen, dat de rechter 
er bij de einduitspraak over beschikt. Zoals gezegd is hij daar-
toc volgens het huidige artikel 353 alleen verplicht met betrek-
king tot stukken van overtuiging. Het komt bovendien nogal 
eens voor, dat de rechter ook met betrekking tot deze stukken 
nalaat een uitspraak te doen, welk verzuim volgens de vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad geen grond oplevert voor 
cassatie. Men zie hiervoor de arresten van 22 Februari 1932 
(N.J. blz. 660), 23 Maart 1931 (N.J. 1932, blz. 1547), 24 
April 1933 (N.J. blz. 1174), 26 Februari 1934 (N.J. blz. 747), 
15 Februari 1937 (N.J. nr. 712) en 21 December 1948 (N.J. 
1949, nr. 152). 

Het heeft bij de ondergetekende een punt van overweging 
uitgemaakt, of niet de rechter moet worden verplicht bij zijn 
einduitspraak het lot van alle nog aanwezige inbeslaggenomen 
voorwerpen te bepalen, bij gebreke waarvan de uitspraak vat-
baar voor cassatie zou moeten zijn. In sommige gevallen ware 
dit van de rechter echter te veel gevergd, omdat hij niet in het 
hem gegeven korte tijdsbestek een overzicht van het inbeslag-
genomene heeft kunnen verkrijgen. Het voorgestelde artikel 353 
stelt dan ook wel een plicht van de rechter voorop, doch bc-
paalt tevens dat hij verklaren kan tot een uitspraak over de 
inbeslaggenomen voorwerpen niet in staat te zijn. In dat geval 
heeft na de uitspraak teruggave door het openbaar ministerie 
plaats, wederom met de mogelijkheid van beklag bij de rechter. 

Het voorgestelde artikel 118 regelt de bevoegdheid van het 
openbaar ministerie tot teruggave van inbeslaggenomen voor-
werpen zowel vóór als na de einduitspraak. Daarbij wordt aan 
dit orgaan een enigszins mindere vrijheid gegeven dan de rech-
ter ingevolge artikel 353 zou hebben. Slechts na de toepassing 
van de procedure van artikel 118, derde lid, is het openbaar 
ministerie vrij in de keuze van de persoon, aan wie een voor-
werp moet worden teruggegeven. Meer beperkte mogelijkheden 
van teruggave zijn voorzien in het eerste en tweede lid van 
genoemd artikel. 

Voor zover de rechter wel een beslissing omtrent de terug-
gave van inbeslaggenomen voorwerpen geeft, verliest uiteraard 
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het openbaar ministerie de bevoegdheid over dat punt een be-
slissing te nemen. 

Het ontworpen artikel 118a bepaalt, dat het openbaar mini-
sterie niet eigenmachtig over een voorwerp kan beschikken, 
indien de strafzaak onder de rechter is. 

Een last tot teruggave van een inbeslaggenomen voor-
werp kan onuitvoerbaar zijn, doordat dit voorwerp niet 
meer bij de bewaarder aanwezig is. Indien zulks het ge-
volg is van het gebruik van een machtiging, gegeven ingevolge 
artikel 117 en uitgevoerd conform de in artikel 117a bedoelde 
voorschriften, zodat er niets onrechtmatigs is geschied, treedt 
volgens artikel 1186 in de plaats van het voorwerp automatisch 
de redelijke opbrengst. De wet dient hier te volstaan met een 
algemene formulering, die overigens vastlegt, dat de overheid 
het ten dienste van de strafrechtspleging inbeslaggenomen goed 
beheert, zoals van een redelijk beheerder mag worden ver-
wacht. Bij verkoop moet dan ook een redelijke opbrengst wor-
den verkregen. Welke de opbrengst echter in concreto zal zijn, 
zal van de omstandigheden van het geval afhangen. Men mag 
dus van de overheid niet verlangen, dat zij steeds op de voor-
deligste wijze (b.v. als een detaillist) kan verkopen. In som-
mige gevallen, n.1. bij vernietiging of loslating zal er geen 
werkelijke opbrengst zijn. Zo nodig zal deze dan geschat 
moeten worden. 

Derden, die aanspraak maken op een inbeslaggenomen voor-
werp, kunnen blijkens het tweede lid daarop burgerlijk beslag 
leggen onder de bewaarder, zoals vroeger volgens artikel 353 
onder de griffier. 

I. Zoals de voor verbeurdverklaring vatbare voorwerpen 
in beslag genomen kunnen worden, zo dient er ook ten aanzien 
van de vorderingen, bedoeld in het voorgestelde artikel 34a 
Strafrecht, een conservatoire maatregel te kunnen worden ge-
nomen. De regeling hiervan is m.m. overgenomen van die der 
inbeslagneming van voorwerpen, zoals zij zal komen te luiden 
volgens het ontwerp (artikelen 97, 104, 118 en 118a Straf-
vordering). 

J. Volgens het oude artikel 119 moet het dossier een lijst 
van inbeslaggenomen voorwerpen bevatten. Het voorschrift is 
enigszins vaag; het geeft niet aan, wanneer en door wie de lijst 
moet worden opgesteld. Wenselijk is hieromtrent een nadere 
regeling te treffen, ten einde een grotere mate van zekerheid te 
scheppen, dat de rechtbank voldoende overzicht over de inbe-
slaggenomen zaken heeft, om zich in haar vonnis te kunnen uit-
spreken over haar teruggave. Daarom wordt aan de officier van 
justitie de plicht opgelegd, een lijst van deze goederen te pro-
duceren, wanneer hij de zaak voordraagt. Deze lijst behoeft 
echter niet, zoals de lijst van getuigen, te worden voorgelezen. 

M. In verband met de onder K voorgestelde uitbreiding van 
artikel 353, kan het in artikel 398 onder 8° gestelde vervallen. 

N. De hier voorgestelde wijziging van de artikelen 535, 561, 
572 en 577 van het Wetboek van Strafvordering beoogt slechts 
te verduidelijken dat deze bepalingen alleen voor inbeslag-
genomen goed zijn geschreven. 

O. In het stelsel van het bestaande wetboek moet degene, 
die nog tijdens het proces een inbeslaggenomen voorwerp wil 
terugbekomen, een bezwaarschrift indienen als bedoeld in 
artikel 103 of 115. Volgens het ontwerp (artikel II, onder G) 
wordt de werkingssfeer van artikel 118 zodanig uitgebreid, dat 
het openbaar ministerie ook reeds in dit stadium ambtshalve 
verplicht is de voorwerpen zo mogelijk terug te geven. Het 
nieuwe artikel 118 neemt dus in zekere zin mede de plaats der 
oude artikelen 103 en 115 in. Intussen zal aan de belanghebben-
den ook in de toekomst een middel moeten worden gegeven om 
voor hun belangen op te komen ingeval artikel 118 niet vol-
doende wordt toegepast. Systematisch ware het echter niet fraai, 
de regeling van deze voorziening te laten staan in de artikelen 
103 en 115. Het is juister haar in het vierde boek op te nemen. 

Zij behoeft zich dan niet tot de materie der inbeslaggenomen 
voorwerpen te beperken, doch kan tevens gelden voor het 
strafprocesrechtelijke beslag op vorderingen. Een zodanige rege-
ling wordt voorgesteld in artikel 552a. 

Daarbij wordt de term „bezwaarschrift" vervangen door 
„klaagschrift" of „beklag". Het is uit systematisch oogpunt 
aantrekkelijk te onderscheiden tussen het aan verdachten als 
zodanig toekomende en dus in het derde boek thuishorende 
rechtsmiddel („bezwaarschrift") en een voor alle bij de voor-
werpen belanghebbende personen openstaande voorziening 
(„beklag"). 

Enige nadere toelichting behoeft het tweede lid van artikel 
552a. De bijzondere procedure, welke het Wetboek van 
Strafvordering geeft voor het terugvragen van inbeslaggenomen 
voorwerpen sluit, ook naar huidige jurisprudentie, de weg 
naar de burgerlijke rechter af. Intussen bestaat hier be-
hoefte aan een instituut, dat zijn parallel in het Burgerlijk 
Wetboek vindt, namelijk, verval of verjaring. Het is voor de 
Staat immers niet doenlijk, de goederen eindeloos voor de recht-
hebbende te bewaren, wanneer deze niet opkomt. Dit zou on-
verantwoord hoge risico's en kosten voor opslag en onderhoud 
met zich medebrengen, gezien de grote omvang en verscheiden-
heid van wat er zo al inbeslaggenomen pleegt,te worden. Daar-
bij komt, dat de traagst opkomende rechthebbenden meestal niet 
degenen zijn, wier geweten het zuiverst is. Men dient hen niet in 
de gelegenheid te laten, hun eigendommen pas te komen op-
vorderen, wanneer de hen bedreigende strafvordering verjaard is. 

Volgens artikel 1 van het Koninklijk besluit van 30 Septem-
ber 1862 (Stb. 176) worden de voorwerpen dan ook, drie jaar 
nadat ze hadden moeten worden teruggegeven, aan de dienst 
der Domeinen overgegeven om te worden verkocht, terwijl de 
praktijk aanneemt dat de rechten der eigenaars hierdoor een 
einde nemen. 

Het is wenselijk, zodanige vervaltermijn uitdrukkelijk in het 
wetboek vast te leggen. Bij het bepalen van het beginpunt van 
zodanige termijn dient evenwel bedacht te worden, dat inge-
volge het nieuwe artikel 118 de verplichting tot teruggave in-
gaat op een slechts door criminalistische opportuniteit bepaald 
ogenblik, dat te weinig objectief vaststaat om als beginpunt van 
de vervaltermijn te kunnen dienen. Daarom wordt in artikel 
522a de vervaltermijn gerekend vanaf het ogenblik van inbe-
slagneming. 

De termijn begint dus op een eerder tijdstip te lopen dan 
ingevolge de oude regeling. Als compensatie wordt voorgesteld, 
de termijn zelf te verlengen tot vijf jaar. Heeft de belangheb-
bende binnen deze termijn geen beklag gedaan, dan kan hij 
op generlei wijze zijn aanspraken meer geldend maken; noch-
tans blijft het openbaar ministerie bevoegd tot teruggave. 

Een ander geval van de beklagprocedure wordt genoemd in 
artikel 5526. Zowel verbeurdverklaring als onttrekking aan het 
verkeer kunnen voorwerpen treffen, die niet aan de veroordeel-
de toebehoren. Maar dan moeten ook de voorwaarden aanwezig 
zijn, genoemd in artikel 336, onderscheidenlijk artikel 119. 
Voor het geval dat de aanwezigheid dier voorwaarden aan twij-
fel onderhevig mocht zijn, dient aan degene, wie de voor-
werpen toebehoren, iets als een rechtsmiddel te worden ge-
geven. Daarom wordt de mogelijkheid van beklag geopend; niet 
voor de veroordeelde, want die heeft genoeg aan de gewone 
rechtsmiddelen; doch voor derden. Is de onttrekking aan het 
verkeer niet bij een einduitspraak (ex art. 354) doch bij een 
beschikking (ex art. 119) bevolen, dan is ook de verdachte een 
niet-veroordeelde die, in plaats van de gewone rechtsmiddelen, 
de mogelijkheid tot beklag heeft. 

Is de verbeurdverklaring ten uitvoer gelegd door betaling of 
invordering van de geschatte waarde der voorwerpen, dan wel 
door toepassing van vervangende hechtenis, dan treft zij niet 
degene, aan wie het verbeurdverklaarde voorwerp toebehoort, 
doch de veroordeelde en is er dus geen reden om beklag toe 
te staan. 

De beschikking op het beklag, bedoeld in de artikelen 552a 
en 5526, is vatbaar voor cassatie ingevolge artikel 552c en 
wordt ten uitvoer gelegd op de voet der artikelen 552J en 
552e. 



In artikel 552/ wordt bepaald, dat verbeurdverklaarde of 
aan het verkeer onttrokken verklaarde voorwerpen, voor zo-
ver zij zich in handen van de Staat bevinden, gedurende de 
beklagtermijn en de beklagprocedure (en de eventueel daarop 
volgende cassatietermijn en cassatieprocedure) moeten worden 
behandeld als zaken, waarover de Staat nog niet de vrije be-
schikking heeft; dus gelijk de inbeslaggenomen voorwerpen, die 
slechts ingeval van noodzaak worden verkocht of vernietigd. Er 
moge verder verwezen worden naar de onder D, E en F ge-
geven toelichting. 

P en Q. Bij de toelichting welke op het voorgestelde artikel 
34 Strafrecht is gegeven, werd een lans gebroken voor invoering 
van executie van de geldswaardc van het verbeurdverklaarde op 
het vermogen. Het voorgestelde artikel 576a Strafvordering 
regelt de nadere bijzonderheden van dit verhaal. 

R. Artikel 577a is nodig in verband met de invoering van 
de verbeurdverklaring van vorderingen. 

Artikel III 
A en B. Aangezien in het stelsel van het wetsontwerp 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen de behandeling van 
overtuigingsstukken en van andere inbeslaggenomen voorwer-
pen, dienen ook de bepalingen, welke het tarief van gerechts-
kosten in strafzaken bevat met betrekking tot het vervoer van 
overtuigingsstukken, te worden uitgebreid tot het vervoer van 
alle inbeslaggenomen voorwerpen. 

C en D. Het vijfde hoofdstuk van voormeld tarief regelt 
twee zeer verschillende onderwerpen, waarvan één verband 
houdt met de stof van het onderhavige wetsontwerp, namelijk 
„de bewaring van inbeslaggenomen roerende goederen". Deze 
materie vindt volgens het ontwerp haar regeling bij of krach-
tens de artikelen 116—117a van het Wetboek van Strafvorde-
ring. De artikelen 27—29 van het tarief kunnen dus vervallen, 
en het opschrift van hoofdstuk V een dienovereenkomstige 
vereenvoudiging ondergaan. 

Artikel IV 
Nu in de gevallen, bedoeld in het tweede lid van artikel 44 

der Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, 
voortaan verbeurdverklaring mogelijk zal zijn, lijkt het hier niet 
langer gerechtvaardigd, hoger beroep uit te sluiten. 

Artikel V 
In verband met de reorganisatie van de bewaring der in-

beslaggenomen voorwerpen, dient het Koninklijk besluit van 
30 September 1862 (Stb. 176) te worden ingetrokken. Nieuwe 
dienstvoorschriften zullen, voorzover nodig, gegeven worden. 

Artikel VI 
De vervallenverklaring der bezettingsregelingen zal, na het in 

de zesde alinea dezer memorie gestelde, geen nadere toelichting 
behoeven. 

Artikelen VII—LXH 
Van de Wet op de economische delicten en van de bijzondere 

strafwetten worden sommige bepalingen door de herziening der 
wetboeken overbodig, terwijl andere aan het systeem van die 
herziening moeten worden aangepast. 

Voorts wordt in de gevallen, waarin een bijzondere wet de 
verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen dwingend voor-
schrijft, deze bepaling geschrapt, aangezien zij in strijd is met 
de vrijheid welke de rechter in het stelsel van het Nederlandse 
strafrecht heeft met betrekking tot de strafmaat. 

Van de Opiumwet kent artikel 10, vierde lid, een zeer uit-
zonderlijke rechtsfiguur, namelijk dat bepaalde voorwerpen van 
rechtswege aan de Staat vervallen. De ratio voor de opneming 
van deze bepaling is destijds dezelfde geweest, welke thans het 
voorgestelde artikel 119 Strafvordering heeft ingegeven, name-
lijk dat de voorwerpen onschadelijk moeten worden gemaakt, 
of in vertrouwdere handen moeten worden gebracht, ook in-
geval het niet tot een strafvonnis komt. De genoemde bepaling 
der Opiumwet kan dus bij artikel LVII van het ontwerp worden 
vervallenverklaard. 

Voortaan zullen derhalve op de onwettig aangetroffen ver-
dovende middelen, voor zover zij niet worden verbeurdver-
klaard, de artikelen 119 resp. 354 van het Wetboek van Straf-
recht worden toegepast. Zulks dient imperatief te worden voor-
geschreven, in verband met de plicht die artikel 18 van het Ver-
drag van Genève van 13 Juli 1931 aan de Staat oplegt, zodanige 
middelen onschadelijk te maken of aan te houden voor genees-
kundig of wetenschappelijk gebruik. Hiertoe strekt het nieuwe 
derde lid van artikel 10 der Opiumwet. 

Ten slotte wordt voorgesteld alle bepalingen, welke in bij-
zondere wetten de bevoegdheid der opsporingsambtenaren uit-
breiden tot buiten het geval van heterdaad, opnieuw te redi-
geren, teneinde tot een korte, duidelijke en uniforme redactie 
te geraken. 

Artikel LXIII 
In verband met de noodzakelijkheid van het vaststellen van 

uitvoeringsvoorschriften, kan de datum van inwerkingtreding 
der ontworpen wet nog niet met zekerheid worden bepaald. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


