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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot wijziging 
van de bepalingen betreffende verbeurdverklaring en inbe
slagneming. 

De overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer heeft geleid tot de volgende beschouwingen. 

§ 1. Vele leden stelden voorop, dat, wanneer dit wetsont
werp tot wet zal zijn verheven, de mogelijkheden tot verbeurd
verklaring belangrijk zullen zijn uitgebreid. Alsdan zal het mo
gelijk zijn, dat de bijkomende straf van verbeurdverklaring, 
welke formeel alleen wordt uitgesproken tegen de veroordeelde, 
materieel anderen treft, wier handelingen, hoewel die wellicht 
laakbaar zijn, de wetgever tot dusverre niet strafbaar heeft 
willen stellen. Bij wijze van voorbeeld noemden deze leden in 
dit verband: de medeplichtige aan overtreding, deelnemers aan 
een culpoos misdrijf en verder degenen, die zich afgezien van 
de gevallen, omschreven in de artikelen 189, 191 en 416 e.v. 
van het Wetboek van Strafrecht, aan begunstiging hebben 
schuldig gemaakt. 

De leden, hier aan het woord, vreesden, dat de in het onder
havige wetsontwerp voorgestelde regeling een element van wil
lekeur in het strafrecht zal brengen. Immers, bepaalde groepen 
personen, die laakbare handelingen hebben gepleegd, gaan vrij
uit, tenzij toevalligerwijs een hun toebehorend voorwerp in 
beslag wordt genomen en verbeurd verklaard. Zou het niet 
beter geweest zijn, zo vroegen deze leden, de bepalingen be
treffende deelneming en omtrent begunstiging uit te breiden? 

Vele andere leden betuigden hun instemming met de in het 
onderhavige wetsontwerp voorgestelde regeling. De sedert de 
indiening van dit wetsontwerp daarin aangebrachte verande
ringen en aanvullingen beschouwden zij alle als verbeteringen. 
Indien dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, zal er een 
systematische en overzichtelijke regeling van de verbeurdver
klaring en van de inbeslagneming bestaan in de Wetboeken 
van Strafrecht en van Strafvordering en er zullen alsdan een 
aantal incidentele regelingen in speciale wetten en in bezet-
tingsmaatregelen kunnen verdwijnen. 

§ 2. Vele leden, dezelfden, die in de aanvang van dit ver
slag aan het woord waren, vestigden er de aandacht op, dat 
de personen, wier goederen kunnen worden verbeurd verklaard, 
niet bij het eigenlijke strafproces worden betrokken en zich 
dus ook niet kunnen verdedigen. Wel kunnen zij zich dan later 
over de verbeurdverklaring beklagen, maar deze leden vrees
den, dat door een zodanige gang van zaken de bewijslast zou 
worden omgekeerd, althans voor het openbaar ministerie zeer 
zou worden vergemakkelijkt. 

Voorts zouden deze leden het wenselijk geacht hebben, 
indien in dit wetsontwerp mede een wijziging van artikel 359 
van het Wetboek van Strafvordering zou zijn voorgesteld in 
die zin, dat, zo niet aan de veroordeelde toebehorende goede
ren worden verbeurd verklaard, het strafvonnis daarvan de 
bijzondere reden geeft. Weliswaar moet worden aangenomen, 
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dat de rechter zijn conclusie, dat de verbeurd verklaarde goe
deren zich door opzet of schuld In verkeerde handen bevinden, 
motiveert, doch deze conclusie geeft de rechter slechts de be
voegdheid de verbeurdverklaring van niet aan de voordeelde 
toebehorende goederen uit te spreken. Daarnaast zou, gelijk ge
zegd, de eis moeten worden gesteld, dat de rechter motiveert, 
waarom hij van deze bevoegdheid gebruik maakt. 

De hier aan het woord zijnde leden spraken ten slotte hun 
vertrouwen uit in het beleid van de rechterlijke macht. Zij 
verwachtten, dat deze van de bevoegdheid, welke haar inge
volge dit wetsontwerp, zo het kracht van wet zal hebben ver
kregen, zal zijn gegeven, een wijs en voorzichtig gebruik zal 
maken. Daarom zullen zij hun steun aan dit wetsontwerp niet 
onthouden. 

§ 3. Vele andere leden vestigden de aandacht op een in 
de praktijk nogal eens voorkomend geval. nl. dat aan bederf 
onderhevige goederen in beslag worden genomen en hangende 
de strafprocedure worden verkocht beneden de normale markt
prijs. Indien dan de verdachte van het hem ten laste gelegde 
wordt vrijgesproken dan wel ontslagen van rechtsvervolging, 
wordt hem de -— te lage — opbrengst van de goederen (er hand 
gesteld, zodat de verdachte schade lijdt. Ligt het in de be
doeling van de bewindsman, zo vroegen deze leden, te be
vorderen, dat in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld 
in het in dit wetsontwerp voorgestelde nieuwe artikel Wla van 
het Wetboek van Strafvordering, daaromtrent een bevredigende 
regeling zal worden gegeven? Indien dit niet het geval is, is 
de Minister dan van mening, dat het tweede lid van het in dit 
wetsontwerp voorgestelde nieuw ontworpen artikel 119 van het 
Wetboek van Strafvordering in voldoende mate aan het in het 
vorenstaande genoemde bezwaar tegemoet kan komen? 
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